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ப�� 1

“எ�ன அ�யாய�, பா����களா? ” எ�றா� ந�ப� ேகசவ�.

��ெர�� ேக�� ேக�டா� யா����தா� �ைக�� உ�டாகா�?

“ேபா�� க�கைள� த���பத��� ��ைள� பா��ய�, ������ரா�. ஒ�ட���த�

�த�யவ�க� இ�லாைமயா� எவ�� ேதசெம��� �லவெரன� ��யலாேம எ�ற பா��

உ�க��� ஞாபக����றதா? ஒ� பார�யா� ேதா�� மைறய� பல பார�யா� �ழ�க��ட�

ெவ�வ���ளா�க�” எ�� ந�ப� ���த ஆேவச��ட� �ரச�க� ெச�தா�.

“ப�ட��ேல�� பார�யாைர� பல� ��ப��வ� பார�யா��� ஒ�ப�ற ெப�ைமய�லவா?”

எ�ேற�. த��காத� ெகா�ட உ�த� ஒ��� த� கணவ� ெபயைர, ேவ� ஒ��� ���ட�

ெசா�னா� ெபா��பாளா? ந�ப� ேகசவ���� பார�யா�� ெபய� அைத� ேபால�தா�.

“ஞாபக����றதா அ�ல� �ைன��ட ேவ��மா?” எ�றா� ந�ப�. “ந�ல மா���� ஒ�

���, ந�ல ெப�சா��� ஒ� வா��ைத�� ேபாதாதா?” எ�ேற�. ந�ல� ��க� பார�யாைர

�த� �தலாக� ச���த வரலா�ைற �வரமாக� ெசா���க� எ�றா�.

கைத�� அ�ெய���� ெகா��த ���ய�ைத� �ரா�� அவ��ேக ெகா�����டதாக உ��

��ேன�. “�ணாக� கால� கட�����க�” எ�றா� ந�ப�.

“ெசா���ேற�, ேக��” எ�ேற�.

“1910 ஆ� வ�ட� மா���, ஏ�ர� மாத��ய �னச�� ப���ைககைள� �ர��னா�, ஒ�

ேவ��ைகைய� பா��கலா�. எ�ேக ேபானா�? எ�ப�� ேபானா�? ���ஸ�லா�� ேதச��ேல,

ெஜ�வா நக�� இ���றா� எ�ற தைல��க��ள த��க� பற�தன. யாைர ப��? ”

“பார�யாைர�ப��யா?” எ�றா� ந�ப�.

“ஏமா�� ேபா��க� பார�யாைர�ப��ய�ல. பா� அர��த ேகா� அவ�கைள�ப��. கைட�யாக

ரக�யமா�� ���ேச���� ேபா�� ேச�����டதாக� ெச�� வ�த�.

கால�ெச�ற கன� ெகா�யால� வா.ர�கசா� அ�ய�கா� மாச�ற ேதசப�த� உ�ைமயான �ர�.

அவ��� அர��த�ட� மக�தான ப��. “���ேச��� அர��த� வ����டதாக� ெசா�ல�ப��

ெச�� உ�ைமயாக இ���மா?” எ�� அ�ய�கா� எ�ைன� ேக�டா�. “�� ெசா�ல� ெத�யா�

ஆ�ட�� பழ�க��ைல” எ�ேற�. அ�ப�யானா�, ���ேச���� ேபாக உ�ைம� 7



ச������ேற� எ�றா� அ�ய�கா�. “�� சாப����� ��பல� தவ� உ�க� சாப�����

��பல� பண�” எ�ேற�. “த�ேத�” எ�றா�. �ற�ப�ேட� ���ேச���.

�ற�ப�வத�� �� இர�ெடா� வா��ைதக�.

���ரம�ய பார�யா� அவ�க� �ேதச���ர� ஆ��� இ��தா� எ�ப� 1910 இ� ெத�யா�.

இ��யா ப���ைக�� இ��த� ெத���. பார�யா� ெச�ைன�� இ��த கால���, அவைர�ட

�க�� வயதான இர�� ந�ப�க� அவ��� இ��தா�க�. அவ�க��வ��க�

பார�யா�ட���த ேமாக�ைத அள���� ெசா�லேவ ��யா�. அவ�க�ைடய ெபய�கைள�

ெசா�னா� ��க� ������� ேபாக�� ���.

ஒ�வ�, ைஹேகா��� ஜ�ஜா��, கவ�ன� ��வாக சைப அ�க��னரா����� உ�� ��த கன�

�.���ணசா� அ�ய�. ம�றவ�, ேபா�� ெட�� க�ஷன� ேவைல பா��� �ல�ய

ஏ.���ணசா� அ�ய�. இ�த இர�� ���ணசா� அ�ய�க�� இைண��யா� ேதாழ�க�.

இவ�க�ைடய ���த�னா�தா� பார�யா� ���ேச���� ெச�றா� எ�� ��ன� என���

ெத�ய வ�த�.

கன� �.���ணசா� அ�ய� த��நா��க�� ெச�த ஓ� ஒ�ப�ற ெதா�ைட ம���தா�

����டாம���க ��யா�. த�ழ�க� அ�கால வ��க��ன�� ெகா�ைம�� அ��, அநாக�க

பய���� ஆ�ப��� �ட�த அ�த� கால���, கன� அ�ய�, பார�யா�� �ேதச �த�க� இர��

ப��களாக அ��� ேபா��� �ர�ர� ெச�தா�.

அ�த� �த�கைள� ப���� ப���� பரவசமானவ�க�� நா�� ஒ�வ�. இ� 1910 ஆ�

ஆ���� ��ன�.

ந�ப� இர���� ஆன�த� அ��த�. அ�த� கால���, �ெர�� இ��யா�� தைலநகரான

���ேச���� ேபா�� ேப�வ�கைள� ேபா�சா� க� ப�ேசாதைன ெச�வ� வழ�க� “ராஜ

பா�ைவ ெபா�லாத�” எ�� பா��க� ெசா��வா�க�. அ�த அ�பவ� என��� �ைடயா�.

ஆனா� ��யைன� கா���� மண� ��� எ�பைத நா� அ�பவ��� க�����ேற�.

ேபா�� க����� த��� ேபா�வர ேவ��ேம எ�� எ�ேப�� இர�க� ெகா�� ந�ப�

அ�ய�கா� மன� ஏ��னா�.

எ�ைன�ப�� எ�ன ெசா�ல���? என�� உ�டான ஆன�த���, நா� இ�த

ம��லக���தா� இ���ேறனா எ�� ச�ேதகேம�ப�ட�.

ர�� வ�� காைல �மா� ஐ�தைர ம���� ���ேச� ேபா�� ேச��த�. வ��� யா� எ���

க� ��னா�, க� �ச��ைல எ�ற கவைலேய என��� �ைடயா�. மல������ ேதைன�

�������, ம�மய��, மேதா�ம�தா� ��கார� ெச��ெகா�� ஆகாய��� �ைச�ட�

��ெர�� பற��� வ�ைட� ேபால நா� இ��ேத� எ�றா�, அ� க�பைனேய அ�ல.

இ�தைகய உண���, ஒ�ெவா�வ� வா���� ஒ� தரமா��� ஏ�ப������.

அ�த� கால���, என�� வ�� ஏ�ேய பழ�க��ைல. கா� பைட�க�ப�ட� நட�பத�ேகய��
8



வ�� �த�ய வாகன�க�� ஏ�வத�க�ல எ�ப� அ�நாைளய க�நாடக� ெகா�ைக. இ�

கா��லா� த��வ� எ�� ������க�. ந�ல�. ����க� ���தா� �ரணமா�� எ��றா�க�.

���ேச� ‘��’ வ�� என��� ���. ெப�ய இட����� ேபா�றெபா��, பத�சாக� ேபாக

ேவ��மானா�� ெகௗரவ�ைத�� இழ�க� �டா� எ�� ��ெர�� என��� ேதா����. ��

வ��ைய� ����ேட�. ஆ� வ�தா� வ�� வர��ைல.

“பார�யா� �� ெத��மா?” எ�ேற�. “ப�டண�� எஜமா�, பா��� பா��ற எஜமா�, �ைச

வ����கா�கேள, அ��கதாேன? அ��க இ���ற �� ந�லா� ெத��ேம” எ�றா�.

அவ� ெசா�ன ��னைடயாள�க� எ�லா� உ�ைமதா�. ஆனா�, �ைச ச�க� என��

எ�ப�� ெத���? நா�தா� அ�வைர��� பார�யாைர� பா��த��ைலேய ஈ�வர த�மராஜா

ேகா�� ���� ஒ� ேகா�����த ���� எ�ேர �� வ��ைய ����னா�. அ�வைர���

ஆன�த� அைலேமா��ெகா����த எ� உ�ள���, எ�ன மாய��ைத�னாேலா, பய� வ��

���தெகா�ட�. மா�� படபடெவ�� அ��த�. என� ேகவலமான �ைலைமைய ெவ�ேய

கா�����ெகா�ள மன��லாம�, வா� ேபசாம� ெகா�ச� அ�கமானேவ வாடைக ெகா���,

�� வ���காரைன அ�����ேட�. இட�ைகயா� மா�ைப அைண���ெகா��, ெம�ல�

ப�ேய�ேன�. ��ைட, ���� �ைடயா� ஆ� பார�, உைட பார�, �ல �பா�க� பார� –

இ�வள�தா�. இர�� ��க��லாைம�� ெப���ைம, ��தள� க��ைம�ேல

ெதா���ெகா����த�. அைத�� ஒ��� ெகா��ேற�.

“ஸா�” எ�ேற� ஒ�தர� இர�டா�தர� ��றாவ� தர�� ����ேட�. ப��வாைன�ேபா�

இளவய�� ைபய� ஒ�வ� வ��, “யா�?” எ�றா�. “யா� எ�றா� நா�தா�” எ�ேற�. எ�ைன

ஏற இற�க� பா��தா�. நா�� அவைன அ�ப�ேய பா��ேத�. ரா��� வ�தா�. “யா�

ேவ���?” எ�றா�. “���ரம�ய பார�யா�” எ�ேற�. “ச�, ேமேல வா��” எ�றா�.

இ�வ�� ேமேல மா���� ேபாேனா�.

“�ைச வ����கா�கேள அ��கைள�” க�ேட�. ச�ைட, அ�கவ��ர� �த�யன

இ��பதாகேவ �ைன��ைல. சா�டா�கமா� நம�கார� ெச�ேத�. �� பா�வைத� ேபால�

பா���, எ�ைன� ��� ����, “நம�கார� ேவ�டா�. �� யா�? வ�த கா�ய�ைத� ெசா���”

எ�றா�.

��� ேநர� ேபசாம� ���ெகா����ேத�. அவர� ெபா�� �ைற�த �க�ைத அ�ப�ேய

க�ணா� �����ெகா����ேத�. “ந�ல�, ப� �ள��யா���டதா? ஏதாவ� சா���ட

�ற� ேப��ெகா�ளலா�. பா� ப�ெபா��� த���� ெகா��வா” எ�றா�.

எ�ைன வா��ப�ய�ைட எ���� ��ற ப��வா���� ெபய� பா� எ�பைத�

ெத���ெகா�ேட�.

ப� ேத���ெகா�����ற சமய��� ஒ� �ழவ� வ�தா�. “வா�� �ள�ெக�ெண��

ெச��யாேர” எ�றா� பார�யா�. எ�வள� வரேவ�� அ��தா��, ெச��யா�� உட�� ப�ட

பா�ைட நா� எ�வா� வ���ப� ெச��யா� யா� ெத��மா? பார�யா� �����த ����� 9



உைடயவ�. அவ� வாடைக� பண� பா��. எ�றா��, ேக�பத�� ந��க� �ள�ெக�ெண��

ெச��யா� எ�ப� பார�யா� ெகா��த ெச�ல� ெபய� “ெச��யாேர எ�ன அவசர� ந�ல

பத��காக ஜ�ம� ஜ�மமா�� �ற�கலா� எ�ற ��� பர�பைர�ேல �ற�� வள��த உம��,

ஏ� வாடைக�� அவசர�? இ��� ப�� வ�ஷ����� �யரா�ய� வர�ேபா�ற�. அ�த

ராஜா�க கஜானா��� ஒ� ெச� ெகா���ேற�, வா���ெகா��ேம” எ�� ெசா�����,

ெவ�கல�ைத இைட�டாம� த��ய�ேபால� கலகலெவ�� ���தா�. த���ர�ைத ��தைன

ெச��� நைக��!

ெச��யா� எ�ன ெச��றா� எ�� ஆவ�ட� எ��பா����ெகா����ேத�. “மகா�! உ�க�

உ��ய� ஏ� ெச�லா�? �சாம� ெகா��க�. வா���ெகா��ேற�” எ�� ெச��யா�

�����தா�. “ெச��யாேர, உம�� �� வய�. ேபா�. பண� வ�த�ட� ஒ� �நா��ட�

தாம��காம� அ��� ைவ��ேற�” எ�றா�. ெச��யா� வண�க��ட� மைற�தா�.

ஏேதா சா���ேடா�. வ�த ச�க�ைய ெம�ல ெம�ல� ெசா�ேன�. “அர��த பா� இ�ேக

இ���றா� எ�� உம�� எ�ப�� ெத���? அ� என�ேக ெத�யாேத! அ���க���. த���

பா��ேல உம�� அ�மான� உ�டா?” எ�றா�. நா� ���ேத�.

“���த�� அபராதமாக ஒ� பா��� ேக��” எ�றா�

“இ�த மா�� பார�யா� என�� அபராத� ���த��, என�� ஆ�ேசபைன இ���� எ�� ��

�ைன���ரா, ேகசவா?”

“உ��ைடய பா��ய��ேல என��� ெபாறாைம” எ�றா� ேகசவ�.

ந�ப� ேகசவ�, பார�யாைர ேநேர பா��தேத��ைல.
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ப�� 2

“ேகசவா! உ��ட��� ஒ� �� தவ� ெசா����ேட�. பார�யாைர நம�க��த எ�ைன, அவ�

��� ����ய��, யா� எ�� ேக�டா�. த��� ப�� ெசா�����கலாேம! இ���� ப��த

க�வ� ஆைள எ��ேல �����ேமா? நா� இ���ைஷ� ெபா�ய ஆர���ேத�.”

“அேட, பா�! வ�தவ� உன�� இைணயாக இ���� ெபா��றாரடா. அவ�ட� � ேப�; என��

ேவைல��ைல” எ�� உர�க� க��னா�. அ�ெபா��தா� அவ�ைடய மனேவதைன என��

ஒ�வா� அ��தமா���.

“ஒ� த�ழ� ம�ெறா� த�ழேனா� இ��� எ�வள� கால� ஆ��ல��ேலேய ேபச

ேவ���?” எ�� வ��த� �ர�ட� எ�ைன� ேக�டா�. என�� அ�ைக வ����ட�. ேநேர

ப�� ெசா�ல நா எழ��ைல.

அ�ெபா�� அவ� பா�ய பா��, மறவ� பா�� எ�� பா�����றாேர, அ�தா�. அவ�

பா��� �ர�� எ� உ�ள�ைத� கவ��தன. எ� �ைன��� எ��ட��� இ�ைல. எ� மன�

எ�ைன ��� அக�ேற ேபா��� எனலா�. அ�ைற���தா� ேயாக� எ�ப� இ�னெத��

க�ேட�. எ��ைடய மய�க� ஒ�வா� ெத��த�. என� உ�ள� ���ைப� பார�யா�

க��ெகா�டா�; நா��� ��தைலைய� ப��� ேபச� ெதாட��னா�

“நா��� ��தைல�� ��, நர��� ��தைல ேவ���; நா��� ��தைல ேவ���;

பா��� ��தைல ேவ���; பாைஷ�� ��தைல ேவ���…” இ�வா� அ����ெகா�ேட

ேபானா�. ெவ�� ெசா�ல��காக� ெசா�னத�ல எ�� இ�ேபா�� ந�றாக என��� �லனா�ற�.

��தைல எ�ற ெசா�ைல நா���� உபேயாக�ப��� நா� �த�ேல ேக�ட� பார�யா�ட�தா�.

த���� உய�� உ��; த�ழ���� ெப�ைம உ�� எ�பைத பார�யாைர� பா��த

��ன�தா� எ� மன��� அ��தமா�� ப��த�. ெவ�� வ�ேதமாதர� ��ச��� வ�த ��

��ைளயான என��, பார�யாைர� க�ட ��ன� அப��தமான உ�சாக� வ�த� எ�றா�, அ�

க�பைனேய அ�ல.

“ேதம�ர� த��” ஓைசைய, அ�� நா� ேநேர க�� அ�ப��ேத�. நா� எ�த உலக���

இ��ேத� எ�பைத எ�னா� அ�ய��ட��ைல. த���� உ��� உ�வ�� வ�ைம��

ெபா��� ேம�ைம�� உ�ெட�� அ��தா� க�ேட�.

“பா�� எ�ப� இ���ற�?” எ�� சாதாரண ம�த� ேக�ப� ேபால, பார�யா�� ேக�பாேரா

எ�� எ��ேன�. பா�� ந�றா����ற� எ�� ெசா�ல�� பய�ேத�. நா� இ��த

�ைலைமைய� பார�யா� ந�றாக உண���ெகா�டா�. இ��� �ல பா��க� பா�னா�. எ� 11



பா��ய�ைத நா� அள���� ெசா�ல ��யா�.

கட�மைட �ற����ட� ேபால, ஓயாம� பா��க� வ��ெகா�ேட���தன. நா��

பரவசமாேன�. பார�யா� பா�ைட�� ����னா�. �ற�, �நான�� சா�பா�� ���தன.

��பக��, �மா� நா�� ம� அ�������. “ெவ�ேய ேபாேவா� வா��” எ�றா� பார�யா�.

ெவ�ேய �ற�ப��� ேபாேனா�; ��� �ர���ெக�லா�, ஒ� ������ �ைழ�ேதா�. “பார�,

வா��” எ�� இ�ய �ர��, ஒ�வ� எ�கைள வரேவ�றைத� ேக�ேட�. அ�த ��

��வாஸா�சா�யா� இ��த ��.

“இ�த ந�ப� அ�த �ரடைன� பா��க ேவ��மா�” எ�றா� பார�யா�. �ரட� எ��

�����ட� அர��தைர எ�� ெத���ெகா�ேட�. “எ�வள� க�ட�க��� உ�ளா���,

���ேச��� வ�� அைட�கல� ����� இ�த� ேதச ப�த�க�� ேக��� நைக���

ஒ��தபா��ைல. ேபா�� ேக�ேபா�; �ற� நட��ற� ேபால நட�க���” எ�றா�

��வாஸா�சா�யா�.

அர��த�� ���ய �ண� �ர���தன� எ�� இவ�க�ைடய ேப������ ெவ�யா���.

“அ�வள� க�டமா���தா� ேவ�டா�” எ�ேற�. “இ�த� ��� உம�� ஊ�ேலேய

வ����தா� ���ேச��� வ�த பண� �தமா����ேம” எ�� �����ெகா�ேட ெசா�னா�

பார�யா�. என�� ���� ஓட��ைல, ���� ஓட��ைல. ெமௗன�தா� எ�லா�

கா�ய�க���� சாதக� எ�� எ��, ��மா உ�கா���ெகா����ேத�.

ச�� ேநர� ெபா���, ��� ேப�� ��ைட ��� ெவ�ேய�ேனா�. பார�யா�ட� ���யமான

�ணெமா�ைற� கவ��ேத�. ேப�னா� ேப��ெகா����பா�. ேப�� ஓ��ததானா�, உடேன

பா��� பா�����வா�. ெமௗன� அ��வ�. யா� ப�க��ேல இ���றா�க� எ�ற �ைன�ேப

அவ�ட� இ��கா� ேபா����ற�. நட���ேபா�� பா��தா�.

ேபா��ெகா������ெபா��, பல� பயப���ட� ���ெகா�� பார�யாைர நம�க��பைத�

க�ேட�. யா� நம�க��தா�� உடேன தம� இர�� ைககைள�� ந�றா�� ெபா��� இைச��,

�க���� ெகா��ேபா�, பார�யா� ����வா�. �ல சமய�க�� �ல�ட�, ��� ேபச��

ெச�வா�. நட��ெகா�ேட ����வ��ைல; �����வா�. ஆனா�, ேப�னவ� எ�ேலா��

பார�யா���� கா���த ம�யாைத அள� கட�ததா���த�.

ஏைழ பார�யா��� எ�ப� இ�வள� ம�யாைத �ைட�த� எ�ப� அ�ேபா� ����

�ள�கேவ��ைல. பார�யா�ைடய பா��� ம�ைமைய அவ�க� ெத���ெகா��

����டா�களா எ�ப� ச�ேதக�. ஆனா�, ���ேச��� பல���� பார�யா� ��வாக

�ள��னா� எ�ப� உ�ைம.

�மா� ச�கர ெச��யா� ������ ேபாேனா�. எ�ைன� ��ைண�� உ�கார ைவ�����,

அவ�க��வ�� உ�ேள ேபானா�க�. ேபா�வ�வத��� ெகா�ச� நா�ைகயா������

ேபா����ற�. நா� ��ைண�� ப����ெகா�� ����ேபாேன�. அ�வள� ஆவ�ட�

���ேச���� ேபான என�� அ�த� சமய� ��க� வ�தத� காரண� இ�னெத�� இ�ைற��� 12



என��� ெத�ய��ைல. பார�யா� எ�ைன� த�� எ���னேபா�தா� என��� ெத���.

ெச��யா�� ��� ��றாவ� மா���� ேபாேனா�.

ஒ� �ைல��, ஒ���� �ற���, அர��த� த�ன�த�ேய உ�கா���ெகா����தா�.

அர��தைர நம�க������ நா�க�� உ�கா��ேதா�. ேப�ைச யா�� ெதாட�க��ைல.

பார�யா� ச�ெட�� என��� �ைண���தா�.

“த��நா��� ேதச ப�த�” எ�� எ�ைன பார�யா� அர��த��� அ��க� ெச��ைவ�தா�.

“ச��கா��� ம��ப���ெகா�ள அவ���� ெத��ம�லவா?” எ�� அ����த வ�கா�

இைளஞ�க�� ஒ�வ� ெசா������ ���தா�. பார�யாைர� த�ர ம�ெற�லா��

���தா�க�. நா� அச��� ����� ���ேத�. பார�யா�� �க��� ஈ ஆட��ைல.

“அ�ைமக�ேல, வ�கா� உய���, த�ழ� தா���யா?” எ�� அவ� ப�ெர�� ேபா�டா�. தைல

�����ெகா�வத�� என��� ைத�ய� உ�டா���.

பார�யா� உயர��� ெப�யவ�; அர��தவ� உ�வ��� ��யவ�. பார�யா� ஸ�கேகா�;

அர��த�� ஸ�ேகா�தா�. பார�யா�� ெசா�க� ��ைல மல�� தா��� மண� ெகா�டைவ;

அர��த�� ெசா�க� ெச�தாமைர மல�� பர�� ���த அழைக� தா��யைவ. இ�வ��க�

��ய ��ய க����க�� ���ர� ெசா�க�� ���� ��ெர�� �ைதவாண�கைளேபால�

ேதா���. பார�யா� ஆகாய��� ஓ�வைத எ��� ���� வ�ததாக� ெசா�கைள� ெபா�வா�.

அர��த�, ��ைய� �ைள��� ேதா��, ெபா��ஷ�ைத� ெகாண��ததாக� ேப�வா�. இ�வ�

ெசா�க��� க���ைவ �ைற������. பார�யாைர� ேபாலேவ, அர��த�� கலகலெவ��

�டாம� ���பா�. இேதா� பா�யாைர நா� ச���த கைதைய �����ெகா�� ெகா�ச�

ெகா�சமாக� பார�யா�� வா��ைக வரலா�ைற� ெசா���ேற�. ேகசவா! எ�ன ெசா�����?

எ�ேற�. “�ரண ச�மத�” எ�றா� ந�ப�.
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ப�� 3

“மைறவாக நம���ேள பழ�கைதக�

ெசா�வ�ேலா� ம�ைம ��ைல”

இ� பார�யா� நம�காக�� �ற��காக�� ெச�த ேவத ���ரமா��. ஆகேவ, அவர�

வா�நா�ேல �ற�பாக ேந��த �க���கைள, அவ� வா����� ேக�ப� �க�� அ�ைம. நா�

எ�தைனேயா தடைவக�� அவ�ைடய அ�நா� வரலா�ைற� ப��ய ேப�ைச ச�பாஷைண�ேல

�ைழ��� பா������ேற�. ெவ�சாம���யமாக, இ�த� ேப�ைச ச�பாஷைண�ேலேய ����

�ட����� ேவ� ஏேத�� ����ள ச�க�ைய� ப��� ேபச� ெதாட����வா�.

பார�யாைர� ப�� ஆ�கா�ேக �ைட��� ��கடா�கைள ந�ப�க� பல� ேச���

�ர��னாெலா�ய, அவர� வா��ைக வரலா�ைற� ���� ெச�ய ��யா�.

���ரம�ய �வ� நட��வ�த ‘ஞானபா�’ எ�ற ப���ைக�� பார�யா� ‘��ன� ச�கர� கைத’

எ�ற ஒ� கைத எ��வ�தா�. ஏ� அ��யாய�க� வ�தன எ�ப� எ� �ைன�. அ� �ரா��

அ���� வ�த�� ��னேம, அத� �ல�ைகெய��� �ர� ����� ேபா���ட�.

பார�யா�ட� ேவைல பா��� வ�த ப�த� ஒ�வ� �ேரா�யா�� ��ன� ச�கர� கைதைய��,

ேவ� �ல பா��கைள��, த�தாேவ�கைள�� ���, ���ேச��� �டாரம�����த ரக�ய�

ேபா�சா�ட� ெகா�����டதாக அ�நா� வத��. கைத �மா� ��ப� அ��யாய�க�

ெகா�ட�; ����யாக��ைல. அரசா�க�தா�ட� இ��தா��, அைத� ���ப� ெகா��க

அவ�க� ெப�ய மன� ப��னா�, த���� லாப�. ��ன� ச�கர� கைதைய அேனகமா��

பார�யா�� �யச�த� எ�ேற ெசா�லலா�. வ��� ஒ� தடைவேய�� ���� ����

�����ப�யான எ���.

பார�யாைர�ப�� ந�ல �வர�க� ெகா��க� ��யவ�க�� �த�ைமயானவ� ம�ைடய� ��

வாஸா�சா�யா�. அவ� ெச�ைன, ��வ���ேக�, பா��தசார� �வா� ேகா����� ப�க���

வ��� வ��றா�. இ�ெனா�வ� �ைரசா� அ�ய�. இவ� ெச�ைன�� �ரபல வ���.

ராய�ேப�ைட�� பைழய பா� �ேரா� எ�ற ப�களா�� இ��தா�; இ�ெபா�� ���ேச���

அர��த ஆ�ரம��ேலேய இ��� வ��றா�. “ேலாேகாபகா�” ப���ைக�� ஆ��ய� பர�

�.ெந�ைலய�ப ��ைள��� பல ����க� ெத�����கலா�. பார�யா�� மைன� �ம�

ெச�ல�மா�, பார�யா�� ���ப வா��ைகைய�� ம��� பல �வர�கைள�� ப��

உ�ைமயான தகவ�கைள� தர ����. ���ேச��� வ��பவ�� “பார�தாஸ�” எ�ற

�ைனெபய�ட� பார�யாைர� ேபாலேவ அ�ைமயாக� க� பா�� ஆ�ற� ெகா�டவ�மான

வா��யா� ���ர��ன�, பல �ேனாத� ��கடா�க� ெசா�ல����. அர��த� ஆ�ரம���

வ��� வ�� மகா ���சா�யான அ��தா எ�ற ஆராவ�த அ�ய�கா�, நைக��ைவ�� 14



ெபா�� ெச�� கல�� பார�யாைர�ப��� பல ����க� தர����. பார�யா�� த��

��வநாத அ�ய� (�.ஏ., எ�.�.) �லவ�ைற ெசா�ல����. பார�யாைர� பட� ���த�

ேபாலேவ, பார�யா�� பா��கைள� பாட���ய ச�கர அ�ய� (பார�யா�� அ�ைத மக�)

ெச�ைன�� இ���றா�. அவ���� பார�யாைர� ப��� ெத���. பார�யா���� அவ�ட�

�ர�ப அ�� உ��. பார�யா�� ப�த�க�� அ�மா�க��, இவ�க� யாவைர��

கல��ெகா�டா� பார�யா�� வா��ைக வரலா�ைற ஒ�வா� ���� ெச�யலா�. இத�ைடேய

எ�னாலான ைக�க�ய�ைத� ெச��ேற�.

1882 ஆ� வ�ஷ��� ���ரம�ய பார�யா� அவத��தா�. �ற�த ஊ� எ�டய�ர�. இ�

��ெந�ேவ� ��லா�� இ���ற�. எ�டய�ர� ஒ� ெப�ய ஜ��. ஆனா�, ஜ��தா���

ராஜா எ�ற ப�ட�. இ�த சம�தான�ைத� “க��ட�� சம�தான�” எ�� பார�யா� ��ன�

ச�கர� கைத�ேல வ����றா�. பார�யா� �ற��ேல, �மா��த �ராமண, க�டர மா��க

�ரகசரண வ��ைப� ேச��தவ�.

“ேதா� நாராயண அ�ய�கா�, ப�ல� ��பராம�ய�, க�பராமாயண� ������ேதவ�”

(இைவ யா�� �ைனெப�ய�) �த�ய �லவ�க� அல�க��த சம�தான��ேல (எ�டய�ர��ேல)

ேசவ� ச�ைடயா� ெச��கைட�த அடாணா ராமசா�� க��ட�� (சம�தானா�ப����

பார�யா� ��ன� ச�கர� கைத�� ெகா��த க�பைன� ெச�ல� ெபய�) �ைட���, பார�யா�

��வவதார� ெச�தா�.

பார�யா�� தக�பனா���� ��ன�சா� அ�ய� எ�� ெபய�. அவ���� சம�தான��க��

இைடேய அள� கட�த ேநச�. அவ� ச�ப�த�ப�ட வைர�� அர�மைன� பாரா எ��ேம

�ைடயா�. தாராளமா� எ�த ேநர���� அர�மைன�� உ����� ெவ�ேய வரலா�.

��ன�சா� அ�ய� க�த சா��ர��� ���� ேத����� ெப�றவ�. பர�பைரைய��

பழ�க�ைத�� �ைண�ெகா��, அ�ய� தம� �மாரைன� க�த� �லவனாக� ெச�ய� ெப���

�ய�றா�. அவ��� ய��ர� பழ�க� ����� உ�டா�. ேமனா�� ய��ர�கைள,

அ�கால��ேலேய (�மா� அ�ப� வ�ஷ�க��� ��னேர) தாேம, எவ� உத����லாம�

����, ம�ப��� ��ட���ய சாம���ய�� ச���� பார�யா�� தக�பனா���� இ��ததா�.

க�த சா��ர����� க�பனா ச�� அ�க� ேதைவ��ைல எ�� ேகா����� எ�ற ஆ��ல

நா�� ேமதா� எ������றா�. ய��ர� ஓ��� ேவைல�� அ�கமாக� ��� ��ப�

ேவ��ய��ைல எ�� ெசா���ெகா��றா�க�. இ��� �ைறக��� ைபய� பார�

ேத���யைட��, ��ய� ��யலாக� பண� ச�பா��க ேவ��ெம�ப� தக�பனா�� க���.

அ�ல� ஏேதா அ�ப� ப���ட� இ��யாைவ ��� ெவ�ேய��, �ைம�ேல த��, �ல கால�

அ�ேக இ��க� ெச�யேவ���; த�� நா���� வ��ெபா��, பார�யா� ��லா கெல�டரா��

ைக�ெசா�கா�, கா� சரா�ட� வரேவ��� எ�ப� தக�பனா�� ேபரவா. ஆகேவ, ��ைள��

ஆர�ப� ப��� �ஷய�ைத� தாேம ெகா�ச கால� நட��, �ற� ஆவ�ட� ேம�பா�ைவ பா���

வ�தா�.

கண��� ேபாட� ைபயைன� தக�பனா� ����டா�, பார�யா� மன�����ேளேய, கண��,

�ண��, வண��, மண��, ஆமண�� எ�� ெதாட� அ���� ெகா�ேட ேபாவா�.
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ய��ர��க� ேந��த க��� அ�தா�. ய��ர���� ம��� பார�யா�� க�பைன�ேல அ����

ெதாட� அக�ப�வ� அ�ைமயா? தக�பனா� ��க ஆவ�ட�� ெத��ட�� கண�ைக�

ைபய���� ேபா��க எ�த��தா�. ஆனா� ��ைளேயா, த��� ெசா�கைள� ச�த��ட�

அ����ெகா�ேட ேபா��. இ�த ெவ�ைள� ���ைட� தக�பனா� க��ெகா�டா�. ஏேத��

ைவதா�, ������ ச�த அ��� ஏ�ப����ேமா எ�ற அ�ச�� தக�பனா��� உ��. ஏேதா

ஒ� சமய�, கண��� ேபாடாம� பார�யா� �����ெகா����தைத� தக�பனா� க�டா�. இ�

எ�ன ��? எ�றா� உடேன பார�யா� உர�கேவ, “��, ப�, வ�, ��, ��” எ�� ���

கண��ேல �� ேபா����டாரா�. ைபய���� ��த� �ரைமேயா எ�� எ��� தக�பனா�

மன� ஏ��� ேபானா�.

��ன�சா� அ�ய���� ��ைள��ட��� அள��லாத வா�ைச. ��ைளைய அ����

ெதா�தர� ெச�ய அவ��� ���ப��ைல. பார�யா��� �க�� ெம��ய உட�. அ�த

உட��� ஆ� இ���ேமா எ�� ேதா���. சா�� வைர�� பார�யா���� ேதக� ப�����

ெரா�ப உ�சாக�. ���ேபாட ேவ��ெம�� பல கால� ெசா��வா�. எவேர�� ேந���யாக

‘க�ர�’ ெச�தா�, பார�யா� ெசா�த �ைன� இ�லாம� தா� உ�கா������ இட��ேலேய

த��ைடய ைக கா� உட�� �த�யைவகைள அ�ப����ப��� ஆ���ெகா����பைத�

பா���, அவ�ைடய ந�ப�க� வா����ளாகேவ ���ப���. பார�யா� தா��லா� ��ைள

எ�ற காரண��னா� (பார�யா�� �ழ�ைத� ப�வ��ேலேய அவ�ைடய தாயா�

இற��ேபானா�) ��ன�சா� அ�ய� தம� ைபயைன� ெதா�� அ��பத��

மன�ெகா�ள��ைல.

த� தாைய� ப��� பார�யா��� ந�ல ஞாபக� இ��த��ைல. அ�த வைக�� தம� அ�பவ�

�ைற�� ����யாக இ��க��ைலேய எ�� அவ� மன� வ���வா�; அ�ைட ����

�ழ�ைதக��� இ��த தா�� ச�ைக தம�� இ��த��ைலேய எ�� மன� வா�வா�. தாயா�

இ�த உலக�ைத ���� ���ர� அக�றதாேலேய, பார�யா� சா�மள�� �ழ�ைதயா����

வ�தா�. ேந�ைறய �ன� �ற�த ெப� �ழ�ைத�� பார�யா��� அ�மாதா�. வய�� கண��

அவ���� ெதா�தர� ெகா��தேத��ைல. “அ�மா, அ�மா” எ�� அவ� தம� பா��க�� ��

அைழ����பைத ��க� எ�ேலா�� ப�������க�.

���ேல, ஒ� �ழ�ைதைய� தா��லா� ��ைள எ�� எவேர�� ���� கா����டா�,

பார�யா� அ�த இட��ேலேய �த���� �����வா�. அவ� மன�� எ�ன எ�ன எ�ண�க�

ேதா�� மைற�ேமா, அைவகைள நா� அ��த��ைல. “எ�ன ஓ�! என�� அ�மா

மய�க������ ஒ� நா�� ��தைல இ�ைலயா?” எ�� ப�க������� ந�பைர

�ன����� ��� ேநர���ெக�லா�, “அ�மா, அ�மா” எ�� இைச�� ��வா�. ஆகேவ,

க�த��� �லைம வா��த, உ���ள தக�பனா� த� ைபயைன� க�த சா���யாக� ெச�ய

��ய��ைல. மைற����ேத தா�, பார�யாைர� க�யாக வள�����டா�.

ைபயனாக இ��ைக��, பார�யா��� எ�டய�ர� அர�மைன�� ச�ைக அ�க� உ��.

சம�தான� பார�யாைர அ��ட� ேநா�� வ�ததா�, சம�தான ���வா�க�� ம�றவ�க��

பார�யா�ட� அ��� ம�யாைத�� கா�� வ�தா�க�. பார�யா���� “பார�” எ�ற ப�ட�,

சம�தான ���வா�களா� அ��க�ப�ட�தா�. த��� ப��த�க��� இைத� ப��� 16



ச�ேதக� ேவ�டா�. �ழ�ைதயா�����ெபா�ேத பார�யா�, ேக�ேபா� �ைக���ப�,

ெவ��� ெவ��ெக�� ேப�வா�; ப�� ெசா��வா�. ���� �ழவ�ைடய அ�பவ�ைத,

பார�யா� தம� இள�ப�வ��ேலேய கா�� வ�தா�. சம�தான��� ஸ��தான��� �லவ�க�

��கைள அர�ேக��ைக��, இள� பார�யா� சைப�� ஒ� ெம�ப�. பார�யா� தம�

அ���ராய�ைத� �சாம� ெசா����வாரா�. “ப�ைத எ�� ���க�� ��ய��ைல; பா��

எ�� ம��க�� �ட��ைல” எ�� ���வா� க� �����பா�களா�!

�� �ராய���, ெப�ய �லவ�க�� ந���, சம�தான��� தய�� பார�யா��� அப��தமாக�

�ைட����தப�யா�, அவ� ேதைன �க�� வ�ைட� ேபால� க� எ�� வா��� வ�தா�.

ேலசாக� ப��ப��, எ��ேல ப��ைச�� ேத�வ�� அவர� வழ�கமா���. இல�கண���

ெகா�ய ��க�� �லவ�ைற உைட�ெத������� க�க� பாட� ெதாட��னா�. ��கார ரஸ�

ெபா��ய சம�தானமானதா�, பார�யா�, ‘மட�க�� உலா�க��’ �த�ேல பா�னா�. ந�ல

ேவைளயாக, அைவ இ�ைற�� இ��த இட� ெத�யாம�, ம�ேணா� ம�ணா��

கல����டன. அைவ இ�ெபா�� உ��ட� இ������மா��, பார�யா�� ெப��

�க���� ெபய���� ���ேக வ�� ப����ெகா������. ந�ப�க�� ���த�, பார�யா�

த�� பாட�க� பா�வ��டா�. அைவ கா�த��� எ�த�படாததனா�, ெச�ல�����க

வ���ைல; உலக��� ஒ��ேல கல�ெதா��� ேபா���கலா�.

பார�யா��� வய� வ���னேர அவ�ைடய தக�பனா� மரணமைட�தா�.
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ப�� 4

பார�யா�� தாயா� இற�� ேபான��, ��ன�சா� ஐய� ம�தார� �வாக� ெச��ெகா�டா�.

அ�த அ�மா� �லமா�, ��ன�சா� அ�ய��� ஓ� ஆ� �ழ�ைத��, ஒ� ெப� �ழ�ைத��

�ற�தா�க�. பார�யாேரா, சம�தான��� �� க�ராய�. த���� த�ைக�� �� �ழ�ைதக�.

ய��ர �ய��ைய இ��யா�� �தா��க ேவ��� எ�ற ��வாத��னா� ��ன�சா� அ�ய�

தம� ெசா�� ��ைமைய�� இழ�தா�.

இ�த �ைலைம��, பார�யா�� �ைம� ப���� ப�� ேயா��க ேவ��ய ேதைவேய இ�லாம�,

��ன�சா� அ�ய� இற��ேபாகேவ, அ�த� ���ப� த���� த�த��தைத �வ���� �ற

ேவ��மா? இ�த அ�பவ� ஏகேதச� எ�லா� ���ப�க��� காண���ய�தா�;

���ப��� �ல��ஷ� மைற��, அவ���� ��, அவைர அ�� வா��� வ�தவ�க�

��க��� த��பைத, நம� ேதச��� ������ ெதா��� ���ப�க��, நா� சாதாரணமா��

பா��கலா�. அ�த� கால��� இ�ஷுர�� க�ெப�க�� அ�கமாக �ழ�க��ைல.

அ�ப������� ��ன�சா� அ�ய� இ�ஷுர�� க�ெப���� பண� க�����பாேரா

எ�ப� ச�ேதக�. அத��� க�ட���ய பண�ைத, ய��ர�ைத� ப�� பா��க� ெசல�

ெச�ய�தா� அவ���� ��� ேபா����� எ�� ��சயமா�� ெசா�லலா�. தா� ெகா����த

ஒேர க���� ��ன�சா� அ�ய� ெரா�ப� ��வாத� கா��வா� எ�� பார�யா� அ��க�

ெசா��வ���.

இ�த� சமய��ேலா, ெகா�ச கால� ெபா��ேதா (��சயமா�� ெசா��வத���ைல)

பார�யா���� க�யாண�� ஆ���ட�. ஆகேவ, �லவ� வ�ைம அவைர� பா�ய��ேல

�����ெகா����ட� எ�� ெசா�லலா�. தக�பனா� இற�த�� பார�யா�� ப��� �ஷய�

எ�ப������? ந�ல நா�ேலேய நா��பா� கற�காத ப�மா� ச�க�தா�.

�� �ராய �தேல, பார�யா� ���க� ���க� ேப�வா�. எ�டய�ர� ராஜா பார�யா�� ேப���

ஈ�ப��� ேபான�� எ�ன ஆ�ச�ய����ற�? ஆனா�, ��கார ரஸஸ பா��கைள �����

ேவ��ன ராஜாேவா�, பார�யா� ��ட கால� ச�லாப� ைவ���ெகா�ள ��யாம� ேபா���.

‘�ைள�� ப�� �ைள�ேல’ எ�� ெசா���றா�கேள, அைத� �ர�ய�சமாக� பார�யா��

வா��ைக வரலா������ ெத���ெகா�ளலா�. சாதாரணமா�� ப�தா�ர �பா��ளவைன�

பண�கார� எ�� ம���, அவ�ைடய உறைவ நா�� ம�த�கைளேய நா� எ�ேலா��

பா���ேறா�. மகா ���சா�க���ட வ���� �ைழ�ைப உ�ேத���, அசத���

பண�கார�ைடய அவல� ெசா�க���ட அழ�� அ��த�� இ��பதாக வ����� இ�த�

ேதச���, பார�யா� எ�டய�ர� ராஜா�� ந�ம��ைப� ெப�தாக� ெகா�ள��ைல எ�றா�,
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அ� �ன�� நைடப���ற ச�பவமா?

ராஜா�� ந��னா�, பார�யா��� ந�டமாக ஏ�ப�ட� ஒ� ெக�ட பழ�க�. பார�யா��

உட�� ெரா�ப ‘��ைச’ (ெம��ய உட�) ேதக��ேல அ�கமாக வ� �ைடயா�. ராஜா����

பார�யா�� ேப�� ெரா�ப வா�ைச. “த��! உட�ைப � இ�ப� ைவ���ெகா����க� �டா�.

உ�ைன� பா��தா�, ���ேச�ப�கார� மா�� இ���றா�, � ந�றாக� சா��ட ேவ���. ப�

ஏ�ப�வத�� � �ரணா� ேல�ய� சா���டா� ந�ல�. �ரணா� ேல�ய��� ம�ைம உன���

ெத�யா�. அ�த ேல�ய� சா���டா� ஓ� அ�டா� ேசா� வ������ேள ேபா����. அ�

ம��மா? அ�டாேவ உ�ேள ேபானா�� ேபா����” எ�� �கட� ேப�� த��� ெகா���,

பார�யாைர� �ரணா� ேல�ய ேயாக��� தைல���ற இற���ப�யாக� ெச����டா�. இ�த�

ச�பவ�ைத, ��கால��� தமாஷா����ற சமய���, ெரா�ப ேவ��ைகயாக� பார�யா�

வ���ப���.

க�காபான� ெச�ய ேவ��� எ�� ெப�யா�க� ெசா��வைத ேவ� �தமாக மா��, பார�யா�

�� �ராய �த� ‘க�சாபான’ �ய���� ேமாக�ெகா�டா�. பண�கார�க�� உற�

ஏைழக��� ந�ல பழ�கைத உ�டா�கா� எ�� பல� ெசா��வத��� பார�யாேர ெப�ய

அ�தா��யாக �ள���றா�. உட� வ�ைம�காக� பார�யா� �ரணா� உ�ெகா�ட��, அேத

உட� வ�ைம�� ெபா���� கா�� தம� �� �ராய��� �����தனமா� மா�ச ேபாஜன�

ெச��, இர�� ப���ைல எ�� த� தா�ட� ெசா�ன�� ����ட� த�கைவ.

பார�யா��� உபேதச� ெச�த ராஜா���� கா�� உபேதச� ெச�தவ���� ெக�ட எ�ண�

�ைடயா�. பா�ய��� ஒ�ைற� ேக�டா�� பா��தா�� அ� எ�வா� அ��தமாக� ப���ற�

எ�பைத இ�த இர�� �க���க����� ெத��� ெகா�ளலா�. ஆகேவ, �� ��ைளக�

�ஷய��� வய�� ெப�யா�க� எ�வள� ஜா��ரைதயாக நட��ெகா�ளேவ��� எ�பத��,

இ�த இர�� ச�பவ�க�� எ�ச��ைககைள� ேபால இ����றன.

எ�டய�ர��� இ��க மன��லாம� பார�யா� கா���� தம� அ�ைத ������ ெச�றா�;

க�க�தா ச�வகலாசாைல� �ரேவச� ப��ைச��� ப��தா�. கா��ேலேய, த�� ப�கைல� கழக�

(ச�வ கலாசாைல) அ�ெபா�� இ�ைல. அ�கால��� ச�வ கலாசாைலயாக அைமயாத ெஸ��ர�

��� காேலைஜ� ேச��த, உய�தர� ப����ட��� பார�யா� ப��தா�. தா� ப���

�ட����� ேபான �தரைணைய� பார�யா� ேக� ெச�� ேப�வ���. அ�த� ேக��� சார�

இ�தா�.

“காைல மாைல �ைல ஓ� எ��றா�க�. அ� த��. நா� ப��த கால���, நா� �ைலேய

ஓ�ன��ைல. ப����ட����� காைல�� ேபானா� மாைல�� ேபாகமா�ேட�; மாைல��

ேபாகலா� எ�� எ��� காைல�� ேபாகமா�ேட�. �ற� ஓ� எ�ண� ேதா���.

மாைல��� ேபாகமா�ேட�. காைல மாைல உ��ேடா�� ேபா��. ��தக� ஹ�த�ஷண�

எ�ப�� தவ�. ஹ�த����� �ஷண� (ைக�� அல�கார�) ந�ல ��� ச�ைட, ேஜாரான

ப�ைச�க� ேமா�ர�. நா� ��தக ��ைடைய� ����ெகா�� ப����ட�����

ேபானேத��ைல. ச�ைட ேஜ��� �ல க�த�க�, ஒ� ெப��� – இைவக�தா� இ����.

வா��யா� பாட� ெசா���ெகா����பா�. அவைர� ப�� ஹா�ய� ����க�, வசன����

பா���� எ�� அ��த ைபய�ட� ���ேவ�. இ�வ�� ���ேபா�. �ற� ெப�� �ரா�� 19



பர����. ஒேர ����. எ�ன ச�த� எ�� வா��யா� ேக����னேர, ெம�வாக

வ������� ந����ேவ�; ����� வ��, மா��ேல�, க�கா� �ரவாக�ைத� பா����

க��ேப�. இ�தா� நா� ப��த கைத”

இ�வா� பார�யா� ��கால��� ேக� ெச�வைத� ெகா��, அவ� ஒ��� ப��க��ைல எ��

யா�� அவசரமாக ����� வ���ட ேவ�டா�. பார�யா� ப����ட���� இ�வள�

ேடாக� ெகா��தா��, �ரேவச� ப��ைச�� �த� வ���� ேத�னா�. அ�கால��� காேல�

ப����� �த� ப�யான எ�.ஏ. வ����� ேச��தா�. ���ப� கவைல�னாேலா க����

ப���� மன��லாததாேலா, ஒ� வ�ஷ����� அ�த� ப������ சலா� ேபா�����

�����டா�.

‘த�தா�’ மன�ெகா�ட (ஒ� �ஷய���� �����லாத; இ�த� ��ைளைய, உ�றா� உற�ன�

எ�வா� ேந���, பராம���, பா�கா�க ����? பார�யா� ‘ம��’வாக இ��தா�� அவ�க�

ஒ�வா� த�க� மன�ைத� ேத���ெகா����பபா�க�. ���ேல அ�கமாக� ப��காம�

ப��ைச�� �த� வ���ேல ேத�ன பார�யா�, ‘ெரா�ப ���சா�’ எ�� அவ�க�

க��ெகா�டா�க�. அதனாேலதா� ெதா�ைல�ப�டா�க�.

ப��ைச ேத�ன�� இ�ெனா� �ேசஷ�. �ரேவச� ப��ைச�� இர�� பாைஷக� ேவ���.

இ���� ராஜா�க��� ஒ� பாைச இ���� எ�� ெசா�ல�� ேவ��மா? கா��ேல த��

பாைஷ �ைடயா�. ஆகேவ, பார�யா� த��ேல ப��ைச ெகா��க ��யா�. இர��ெடா�

வ�ஷ�க�� ��� பாைஷைய� க���ெகா��, ப��ைச�� �த� வ���� பார�யா�

ேத�ன� �க�� ஆ�ச�ய�பட ேவ��ய �ஷயம�லவா? பார�யா�� ��� உ�ச��ைப�

ேக�டவ�க�, அவ� வட�க�� ‘ேகாஸா� �ராமணேரா’ எ�� ச�ேதக�ப��ப� இ����.

அ�வள� ‘டா�டா�’ எ�� ேப�வா�. ��� பாைஷ�ேல, �ல ச�த�கைள� ெதா�ைட���

����ேத (நா�� கமல������ எ���ட� ெசா�லலா�) ெகா��வர ேவ���. த�ழ�க���

அ� ெரா�ப� க�டமா�����. ஆனா� பார�யா��� அ� த��� ப�ட பா�; ெரா�ப ேலசாக

வ��. பார�யா� ��� ெரா�ப அழகாக� ேப�வா�, உ�ச��பா�.

எ�ன காரண��னாேல, பார�யா���� கா��� ப���� ���க��ைல. எ�டய�ர����

வ��ப�யாக ராஜா பார�ய���� க�த� எ��னா�. அ�தா� சா��. எ�டய�ர���� வ�த

பார�யா�, கா���� ����� ேபாகேவ��ைல. ப��� �����, அர�மைன� தயைவ� த�ர,

�ைல�த உ��ேயாக� �ைடயா�. ‘ைக�� கா�’ ச�க�ைய� ெசா�ல� ேதைவ��ைல.
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ப�� 5

ப����� ஓ� உைத; கா��� ஒ� ����; க�ைக�ேல கைட� ����. பார�யா�

எ�டய�ர���� வ�� ேச��தா�. கா������ எ�டய�ர���� வர, வ�� �ரயாண� ெசல���

யா� பார�யா��� பண� ெகா��தா�கேளா! அேனகமா� ஜ��தா� அவ�க�தா� ெகா�����க

ேவ���. கா��� ஜ��தா� க�த� எ��ய��ேப�ேலதா� தா� எ�டய�ர���� வ�ததாக�

பார�யா� ெசா�வ���.

ஜ��தா���� பார�யா���� ஒ� �ேனாதமான ந��. இ�வ�� ேச�����தா� ச�ைட;

�������� ��� ஆ�றாைம. இ�த ����ர� கா��ைய, த�ேபா��ள ��மா ந�க�

காதல�க����ேளதா� காண ����. ஜ��தா���� தம� ெச�வ���� ெச�வா����

ெப�ைம. பார�யா���� தா� பார�யா� எ�ற உண���� ெப�ைம. ஒ�வ� ம�றவைர�

ெப�யவ� எ�� ெகா�டா� வண�க ���மா?

தனவ�த�� தய� �ழ�கா�ைற� ேபால� ���� ெகா�ேட�����; ஒேர இட��� ஒேர

ம�த�ட� ��ட கால� த�����கா�. பார�யா� வ�� வைர�ேலதா�, ராஜா��� ஆ��ர��

அ���. ேந�� அவைர� பா��த�� தா� ‘ராஜா’ எ�ற எ�ண�. இ�த� ெதா�ைல�� எ�ன

ெச��ற�? பார�யா� வ�த�� அவ��� ேவைல��லலாத உ��ேயாக�! ஆனா� ச�பள�

உ��. இ�வள� எ�� த�தாேவ�� ����ட�பட��ைல; ராஜா�� தய� இ����

வைர�� ச�பள���� பய��ைல. ஆனா� ெப�ய இட��� தயைவ� ப���தா� ச�ேதக�.

அைத� ��டமா�� ெசா�ல ��யா�.

ஜ��தா�� உ��ய�ற மன�ைத�ப��, பார�யா� ��ன�ச�கர� கைத�� ந�றாக

வ�������றா�. “ரா�க���ைள�� �ல� ெகா��க��” எ�� ெமா�ைடயாக ஓ� உ�தர�

ேபா�வாரா� ராஜா. எ�த ரா�க���ைள? எ��ட��� �ல�ெகா���ற�? �ல� எ�வள�

ெகா���ற�? ந�ைசயா ��ைசயா, �� க�ட �லமா எ�ற �வரேம ெத�யாதா�! உ�தர��

அ��த�ைத �ள�கமாக� ெத���ெகா�வத�காக, அர�மைன கா�ய ��வா�க�, ஜ��தாைர�

��ட அ�க அ��வா�களா�! எனேவ, அவ�க� த�க� இ�ட�ப� உ�தரைவ �ைறேவ��

ைவ�பா�களா�! ேக���ைற இ�லாத க���� த�பா� எ�பா� பார�யா�.

“இ�த� க��� ரா�ய��� தா� எ�ப�� கால�த�ள ����!” எ�� ப�தாப��ட� பார�யா�

ேக���ெபா��, ம�றவ�க� எ�ன ப�� ெசா�ல ����? தைலைய அைச��� ேக���

ெகா�����றைத� த�ர, அவ�க��� ேவ� வ� �ைடயா�. இ�கால�� வா�ைவ�ப��,

பார�யா� ��தள�, சமய� ேந��தெபா��, ெசா��வ���.
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‘�ள�ப நாய�க� காத�’ எ�ற ��ேல ராஜா��� ெரா�ப� ��யமா�! அைத அவ� ப��க�

ேக�� ம��வாரா�! (இ�த� ச�பவ� “��ன� ச�கர� கைத”�� ����ட�ப�����ற�.)

��கார ரஸ� த���� பா��க���, நா��ய� க�ேச�க��� ராஜா��� அள� கட�த

ேமாகமா�! காதைல� ப�� ராஜா �ல��வாரா�! �ரச�க� ெச�வராரா�! இவ�ைறெய�லா�

பார�யா� ேக���ெகா����க ேவ��மா�! “ராஜா�� ��கார ரஸ� ேப�� எ�ைன�

பல�ன�ப���ய�� பய����ய��ேபால, ெவ�ைள�கார�க�� ச�ட��ட� ெச�த��ைல”

எ�� பார�யா� அ��க� ெசா�வ���.

ராஜா�� ��கார�, அவ�ைடய �ைல��லாத தய�, ேவைல��லாத உ��ேயாக�,

��ப��க�� அ�ப� ெபாறாைம, ���ப�, பார�யா�� உ�ள��� த��ேபா�� – இைவ

யா�� ேச��� ெகா�டன. ��� எ�ன? எ�டய�ர�ைத��� ெவ�ேயற, பார�யா�

��மான�கெகா�டா�.

ராஜா�� மன� உ��ய�ற� எ�றா�, அைத� கா���� அ�கமாக� பார�யா�� மன�

�ைலய�ற� ேபால� ேதா���றேத எ�� �ல� ச�ேதக�படலா�. ெப�யவ�க�� வா��ேல,

இ�தைகய �க��� �க� சாதாரணமா��. த�க� ஆ�மேவக���� உவ�பான ேவைல க���

ேதா��� வைர�� அவ�க� ஒ� �ைல����� இ�ெனா� �ைல��� ��� ��� எ��

மா�வா�க�. அ�வைர��� அவ�க���� ச�சல�தா�.

ச��யா��ரக உபாய�ைத� கா�� வைர�� கா����� ச�சல�. ஆ�ம ச�ப�தமான

த��ைலைய அ��� வைர�� ��த� ப�ட பா�ைட� ெசா�� ��யா�. �ேவகான�த��

உ�ள� அைம� ெப�� வைர�� ப�ட க�ட�ைத எ������ அட�க ��யா�. �வா�

ராம���த�� க��� இ�ேவயா��. ஆ�ம �சார��� ஈ�ப�டவ�க��� ���� ஏ�ப��

வைர��, �ைலய�ற மன� இ��ப�� ஆ�ச�ய� ஒ��ேம இ�ைல.

சம�தான�ைத ��டா� ���தன���� வ� எ�ன எ�ற ��தைன ெச�தா� பார�யா�.

�������� ெகா�ைப ��டாெலா�ய, �ர�� ேவ� ெகா����� தா�, அைத� ���க

��யா� எ�� பார�யா� ேக� ெச�வா�. ‘பைழய ெகா�� ைக ந�� ���ெகா���

அக�படா��டா�, -�ர�� எ�ன ெச���?’ எ�� யாேர�� ேக�க� ���தா�, “�ேழ ����

ம�ைட உைட�� இற�க ேவ��ய�தா�. அத��� பய�ப��� பய��ைல” எ�� பார�யா�

ப�� எ�� ������வா�. ஆனா�, பார�யா�� உபமான� �ர��� க� அவ��� ேநர��ைல.

பா�� நா����� தைலநகரான ம�ைர�� ேச�ப� உய�தர� ப����ட��� இ�த� சமய���

த��� ப��த� ேவைல கா�யா���. அ�த ேவைல பார�யா���� �ைட�த�. பார�யா� ம��

ப��� ெகா�டா� அ�ல� எவேர�� �பா�� ெச�� அ�ேக பா�யாைர� ெகா��ேபா��

ேச��தா�களா எ�பத�� �வர� அக�பட��ைல.

பார�யா� த��� ப��த� ேவைல�� அம���, எ�டய�ர��� அவ��� ஒேர ஒ�

ந�ப�தா� ந���ைக��� ��வாச���க� உ�யவரா���தாரா�. அ�த இைளஞ�

அ�ய�காரா�. சம�தான�� �மா�தா, அ�த இைளஞைர�ப��� ேப�ைக�� பார�யா� க���

��வா�. ெசா�ப ச�பள��� �மா�தா ேவைல பா���வ�த அ�த இைளஞ� ேமதா� எ���,
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அவ� அ��வமான த�� நாடக� ஒ�� எ��னா� எ���, அ� அ��� வராம� ேபான� ெப�ய

ந�ட� எ���, பார�யா� ெசா��வா�. அ�த இைளஞ� யாேரா, அவ� இ�ெபா�� எ��

உ��ட����றாேரா – இ�த� ச�க�க� என��� ெத�யா.

1901 அ�ல� 1902இ� பார�யா� த��� ப��த� பத�ைய ஏ���ெகா����க ேவ���

எ�ப� எ� உ�ேதச�. 1903ஆ� ஆ�� ������ளாகேவ அவ� ெச�ைன��� ேபா���டா�.

ஒ� வ�ஷேமா ஒ�றைர வ�ஷேமா ேச�ப� ப����ட��� பார�யா� த�����ததாக� ெத�ய

வ��ற�.

த��� ப��த� பத���� பார�யா�ட���த ல�சண�க� �ேனாதமானைவ. எ�டய�ர

சம�தான ��வா�க� அ��த பார� எ�ற ப�டெமா�ேற �த�தரமான ல�சண� எ��

எ���ேற�. த��� ப��த�க� ந��� (இல�கண) ���ர�கைள� தைல�ழா�� ெசா�ல

���ேம, அ�த சாம���ய� பார�யா���� ெகா�ச��ட� �ைடயா�. ந��ைல அவ�

பா�����பா� எ�� ��சயமா�� ெசா�லலா�. அைத� ப��� ெந���� ப�����பாரா

எ�ப� ச�ேதக�தா�.

“ேதா�ற�, ��த�, ெக�த� �கார�

���� ெமா�� �ட�� மா��”

இ�த� ���ர�ைத� பார�யா� எ�ப�ெய�லாேமா ேக� ெச�வா�. ந��� த�ேபா� இ���ற

�ைல�� பார�யா���� ���ட� ���த� இ��த��ைல. ந���ேல இவவள�

ெவ����ெகா�ட பார�யா� எ�வா� த��� ப��த� உ��ேயாக� பா��தா� எ�பைத� ����

ஆ�ச�ய�பட ேவ������ற�.

வ���ேல ப��த �ல ைபய�க� ெப�ய ைபய�க�. பார�யா��� அ�ெபா�� வய��

அ�கமாக ஆக��ைல. வா�டசா�டமான உட�� அவ���� �ைடயா�. உட��ேல ச����

அ�கமாக� �ைடயா�. இல�கண அ��� ��ய� எ�ேற ெசா�லலா�. த��� ப��த� ேவைல

தம��� சா�வதமான த�ல எ�� அவ�� ஜ����ெகா�������க ேவ���. ஊ�� ���.

இ�த �ைலைம�� பார�யா� த��� ப��தரா� எ�வா� கால�த��னாேரா!

இ�த� சமய��� ெச�ைன�� ‘�ேதச���ர�’ ப���ைகைய நட�� வ�த, கால�ெச�ற �மா�

���ரம�ய அ�ய� ம�ைர��� ேபா�� ேச��தா�. அ�ெபா�� ���ம�ய அ�ய�

பார�யா��� அ��கமானா�. பார�யா�� ேமைதைய அவ� உடேன ெத���ெகா�டா�. உ��ர

அவ��� ஆன�த�. எ�ப�யாவ� பார�யாைர� ெச�ைன��� ெகா�� ேபா���வ� எ��

அ�ய� ��மான�ெகா�டா�.

த�ழ�கைள அர�ய� �ைற�� க� ���க� ெச�த மகா� ���ரம�ய அ�ய�. அவ�ட�

அ�ப�தன� ���� இ��த��ைல. பார�யா�� ேமைதைய ேந�� க�ட அ�ய�, ெச�ைன��

வ��ப� பார�யாைர ேவ���ெகா�டா�. த�கால��� ப��ரா�ப�க�, த���� ேமதா�

ஆ��ய�க���� த�க ப�� கா���பா�கேளா எ�ப� ச�ேதக�. அ�ய� அவ�க�� அர�ய�

ெதா�ைட��, அவ� பார�யா�ட� கா���த ப�ைவ��, அ�ைப�� த�ழ�க� ஒ� நா��
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மற�க ��யா�.

இ�த இட��� ஒ� ச�ேதக�. பார�யா� ப���ைக� ெதா�ைல ேம�ெகா�ட� ஊ�ய���

ெபா��டா, அ�ல� அவர� ேதசப�� ஊ�க� காரணமா? இைத�ப�� என��� ��தள�

ச�ேதக���த�. 1904ஆ� வ�ஷ������ பார�யா��� ந�பரா���� வ�த எ�.�ைரசா�

அ�ய� அவ�க�ட� ேக�ேட�.

அவ� ெசானனதாவ�: “நம� நா��ேல ெபா�வாக� ேதசப�� உண��� ேதா��ய� வ�காள�

���ைன�னா�தா�. அ�கால��� ��ன ச��ர பால�� எ����, �ரச�க�� ந�மவ�கைள�

ெப��� கல�� வ�தன. இ� 1905ஆ� வ�ஷ����� ��ன�. ஆனா� பார�ேயா (பார�

எ��தா� �ைரசா� அ�ய� ெசா��வா�) 1904ஆ� வ�ஷ��ேலேய என�� அர�ய�� ��ர

ஊ�க�� உ�சாக�� வ��ப� ெச�தா�. (ெந���ய ந�ப�களாதலா� ெச�தா� எ�� ெசா�ல

அவ���� பா��ய���) பார��� ேதசப��, கட� வா��ன சர�க�ல. அ� அவ�ைடய

ெசா�த� ெசா��, த��நா�தா� பார�. அ�ப��தா� என��� ெசா�ல� ெத���”

இைத�கா���� அ�கமாக ேவ� யாரா� ெசா�ல ����?
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ப�� 7

பார�யா� �ேதச���ர� ப���ைக�� ��ட கால� இ��க ��ய��ைல. தம� �தய ஆ������ ெப����

ெப��ேக� எ�� அவ� எ������றா�. இைதேய அவர� வா��ைக� த��வமாக�� ைவ��கெகா�ளலா�.

ெப���� ெப�ைத ����� பார�யா���, �ேத����ர� ப���ைக�� இட� இ�லாம� ேபான� ஆ�ச�யம�ல.

�ேதச���ர� �ர��ைய நா�� ப���ைகயாக அ�கால���� நட�த�பட��ைல. அ�கால���

கா��ர� ெகா�ைகைய�� �ைறைய�� அ� ஆத��� வ�த�. அ�கால��� கா��ர�, �தவாத

கா��ர� �லக� நா�ேல, கா��ரஸு��� ��ய உண��� உ�டா���. அ�த� ��ய

உண����� �� ப�� க�க�தா கா��ர���, ெப�� ப�� �ர� கா��ர���

ெவ��ேதா����.

1906ஆ� ஆ���, அ�ெபா�� ைவ�ராயாக இ��த க�ஸ� �ர� வ�காள�ைத ேம�

வ�காள�, �� வ�காள� எ�� இர�� ��களாக� ���தா�. வ�கா�க� இ�த ஏ�பா�ைட

ஆ��ர��ட� எ���தா�க�. இ�த� �ள�������� �ற�த�தா� �யரா�ய� �ள���.

வ�காள� ��ைவன� கால����� ��� ���� அைத ஒ����, பார�யா� தம� ேதசப���

�����ைப� தா�க ��ய��ைல. அ�த� ������� ��� �ைறதா� எ�� �.���ரம�ய

அ�ய��� ந�றா�� ெத���. எனேவ, இர�� ேப�� மன� ஒ��ய �றேக, பா�யா�

�ேதச���ர� ப���ைகைய ��� �ல��ெகா�டா�. பார�யா�ட� ���ரம�ய அ�ய���

இ��த �ேரைம, அ�ய� சா��வைர�� இ��� வ�த�.

பார�யா� மன�கச�பா� �ேதச���ரைன ��டா� எ�ற வத����� ஆதார� இ�ைல.

�.���ரம�ய அ�ய� ேகாகேலைய� ேபால �தவா� அ�ல�; கா��ைய� ேபால�

�ர���கார�ம�ல�. எனேவ, அர�ய�� அ� ��ர �ர�� மன�பா�ைம ெகா�ட பார�யா�,

அ�ய�� கா�யாலய������ ெவ�ேய�ய� ெரா�ப� ெபா��த��ளதா��.

�ேதச���ரைன ��ட பார�யா� ��மா இ��க��ைல; பல ந�ப�க�� உத�ைய�ெகா��

இ��யா எ�ற த�� வார� ப���ைகைய� ெதாட��னா�. �வ�� �ற�, அபாய��� எ�ற

ெகா��வ���. இ��யா ப���ைக �வ���தா�� அ��ட� ெப�ற�. வார���� ஒ�

�ைறயானா�� அ�த நா��, இ��யா �க�� ஆவ�ட� ப��க� ெப�ற�. நாலா�ர�

�ர�க��� ேம� ெசலவ��ததா�. இ� 1906 ஆ� ஆ��� நட�த�.

இ��யா ப���ைக�� �தன�க� எனனெவ�� (1) உ�ளைத உ�ளப�ேய, அ�சாம� அழகாக,

வ�ைம�ட� எ��� உைர��� எ���, (2) பா��, (3) ேக� ெச��� �டா��த பட�க�, (4)

ெப�யா�க�� ��ய வரலா� ஆ��. அ�வ�ேபா�, ���ல ஆரா���� க��ைரக��
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வ��ெகா����தன. இ��யா ப���ைக ஆர���த ��� கால����� பார�யா� ெபய�

பரவலா���.

வ�காள� ���ைன �டா� எ�� வ�கா�க� �ள��� ெச�தா�க� எ�ேறேன, அத� பய�க�

எ�னெவ��, நவச��, �கா�தர�, வ�ேதமாதர�, �� இ��யா �த�ய �ர��� ப���ைகக�

வ�காள��� ேதா��ன. வ�காள��� எ��த �யரா�ய உண����� ேகாஷ�� இ��யா ேதச

���� ���� ேபா�ன.

1906இ� க�க�தா கா��ர�� தாதாபா� நவேரா� தைலவ�; வயதான �ழவ�. எ�றா��, அவ�

க�க�தா கா��ர��, �யரா�ய� எ�ற �ல ம��ர�ைத� ���ட� ஜ��தா�. ���யமான

நா�� ��மான�க� கா��ர�� �ைறேவ�ன. �ேத�, அ��ய நா��� சாமா� ப��கார�,

நா��� க��, �யரா�ய� – இைவகைள�ப�� ஆ��தரமான ��மான�க� �ைறேவ�ன.

�தவா�க�� அரசா�க�தா�� ஏக கால��� பய�ப��� ேபானா�க�.

நாள� வைர�� ஒ��காக� தைட��� நைடெப�� வ�� ேதச ப�த�க�� �ைறவாச���க�

க�க�தா கா��ரேஸ காரணமா��. �தவா�க� அரசா�க�தா��க� �ைண; �தவா�க�ட�

ேசராத ேதசப�த�க���� �ைற. இ� மா��.

க�க�தா கா��ர� �ைறேவ��ய ஆ�ேவ�� ��மான�கைள மா�ற ேவ��� எ�ப�

�தவா�க�� �ய��. இத��� ச��கா� ���த�� உ��. அ�வைர��� ச��கா���

ம��ப���ெகா����த கா��ர� த� ெசா�த ச���ட� தைல����� ��கலாமா எ�ப�

ச��கா�� �ைளைய� கல��ன �ர��ைனயா��.

கா��ர�� ��� ெகா�ைகைய� தா�� பார�யா� இ��யா ப���ைக�� எ�� வ�தா�;

வாராவார� ��� க�� உ�சாகேம, நாெட��� உ�சாக�. இநத� சமய��� வ�காள������

��ன ச��ர பால� ெச�ைன�� �ஜய� ெச�தா�. ெச�ைன�� அவ� ெச�த ஐ�� �ரச�க�க�

த�ழ�க�� அர�ய� ெபா��ஷமா��.

��ன பா��� ெச�ைன �ஜய����, பார�யா�� அவ�ைடய ந�ப�க�ேம காரண�த�க�.

வ�காள� தைலவைர வரேவ�க, பைழய ெச�ைன� தைலவ�க� ����� அ��னா�க�.

பார�யா�� ��யா� �ரம� எ����ெகா�� ேவைல ெச��ரா���, ��ன பா���

ெச�ைன� �ரச�க�க� நட����க ��யா�. பா��� �த� �ரச�க���� தைலைம வ��க

வ�த ெப�ய ம�த�� ச�ம��க��ைல. அ�வள� பய�. �மா� �.���ரம�ய அ�ய�

ம��� இைச�தா�; அ�ய�, சமய��� த�ழ�க�� மான�ைத� கா�பா��னா�. ���ரம�ய

அ�ய� ச�மத����� பார�யா� காரண� எ�� ைவ���ெகா�ளலா�.

அ��ய நா��� ��க��� �த� �த�� � ைவ�தவ� கா��ய�ல�. ெச�ைன

��வ���ேக� கட�கைர��, ��ன பா��� �ரச�க கால���தா� �த�� � ேதா����.

ந�ல ந�ல ஆ�பா�கா ச�ைடக�� உய��த ��லா�க�� ����கண��� ��� ���தன.

ெச�ைன நகர��ன�� அர�ய� மன�பா�ைம�� ��ெர�� �ர�� ஏ�ப�ட�.

ெச�ைன�� மகாஜன சைப எ�� ஒ�� இ��த�. அ�கால��� அத� அ�க��ன�க� ச���� 26



ப�த�க�; உ��ப�யான எ�த ேவைலைய�� ெச�ய� ���த��ைல. எனேவ, பார�யா�

ெச�ைன ஜன ச�க� எ�� ஒ�ைற �தா��க �ய�றா�. ச�க�� �தா��க�ப�ட�. அ�

ேதா�� அ��� வைர��, ேபா�சா� அத�ேம� கைட�க� பா�ைவ ெச���வைத

���த��ைல.

1907இ� �ர��� கா��ர� ��ய�. இத��� வ�காள��� ெவ���� உதயமா���.

��பா��� ச�த�� ேக��� எ�� ேதா����. நா� ��வ�� பரபர��, க�க�தா���� ��,

கா��ர� நாக���ேல �ட ேவ���, ஆனா� க�க�தா காங�ர�� �ல ��மான�க��

சா��ைதகைள மா��, சார��லாம� அ����ட ேவ��� எ�ப� �தவா�க�� ��மான�.

இ�த ஆவ���, நாக�� கா��ர�வா�க�� ெப��பா�ைமேயா� இட�ெகா��க��ைல.

�தவாத� ேகா�ைடெய�� அ�ெபா�� க�த�ப�ட �ர� நக��� !இ�த நகர�

�ஜரா������ற�; கா��ரைஸ மா����டா�க� �தவா�க�. ேதசப�த�க��� ஆ��ர�.

�யாக� ெச�ய� ���த ேதச ப�த�க��� ேலாகமா�ய �லக� தைலவரானா�. �ர� கா��ர��,

க�க�தா ��மான�கைள எ�ளள�� மா�ற� �டா� எ�ப� �லக� ேகா��யா�� ��வாத�.

�லக���� சாதகமாக பார�யா�, வ.உ.�த�பர� ��ைள உ���ட �� த��நா��� �ர���க�

�ர����� ெச�றா�க�.

�ர� கா��ர�ேல, �தவா�க�� தைலவரான �ேர��ரநா� பான����� ெச��ப� ���த��,

நா�கா�க� ���த��, ைக����� ச�ைட கலவர� எ��� ெபா��ய��, கா��ர�

நைடெபறாம� ேபான�� பழ�கைத. �ர� கா��ர� உைட�த�. த��நா��� �ர���க��

�ர���தன�தா�தா� எ�� அ�கால��� �ர�ப�ட�. �ர� கா��ர� உைடப�ட� நா��

ந�ைம�கா�� அ�த� ெப�ய ���ய�ைத� த�ழ�க� ஏ� ஏ���ெகா�ள� �டா�? ஆனா�,

அ�வா� ேந��த� த�ழ�களா� அ�ல எ�� �மா� எ�.�ைரசா� அ�ய� ெசா���றா�.

�ைரசா� அ�ய� பார�யாேரா� �ர����� ெச����தவ�. ெச�ைன����� �ர� வைர���,

த��� �ர���க�� வ���ரயாண உ�சாக�ைத அள���� ெசா�ல ��யா� எ��றா�

அ�ய�. பார�யா� இ���ற ��ட��� உ�சாக� �ைற� இ��க ���மா?

ஒேர ஒ� சமய�, அைத� ���������, இ�த அ��யா�ைத ������ேவா�. பார�யா�

�ர� கா��ரஸு�� �� �ரகைர� பா��த��ைல. பா��க ஆவ�. கா��ர� சமய��� �ர���

கன�த மைழ; கா��ர� ெகா�டைக��� �ர���க� த�����த இட����� இைடேய ந�ல

பாைத��ைல. ெச�ப�ட�ப�ட பாைத��, மைழயா� ���ைல�� ேபா���ட�. அ�த�

பாைதைய ஆ�கைள� ெகா�� ெச�ப����ெகா����தா� �லக�. அ�த மகா��க எ�த

ேவைல ���, எ�த ேவைல ெப��?

�லகைர� காண ேவ��ெம�ற ஆவ�னா�, பார�யா� தா� த�����த இட������

ெவ�ேய ேபா� �சா��தா�. �லக� எ�ேக இ���றா� எ�� ெசா�ல யா���� ெத�ய��ைல.

கச�த மன��ட�, பார�யா� ����லாம�, கா��ர� பாைத�� நட�� ெச�றா�; �� ஆ�க�

வைர��� பாைதைய� ெச�ப��வைத� க�டா�; ��ேட ெந���னா�. �ைட �����ெகா��,

தைலைம ேம���யாக ஒ�வ� பார�யா�� பா�ைவ��� ப�டா�. ��ன� நட�தைத� பார�யா�

�� வ�மா� எ��ட� ெசா�னா�: “ேபா��ெகா����ைக��, �ைட�� �� ப�க�ைத� 27



க�ேட�; எ�ேர ேபாேன�; அ�த ம�த�ைடய க�கைள� பா��ேத�. அைவ உ���தணைல�

க��� ���கைள� ேபா� எ� ேப�� பா��தன. ஒ��� ேபசாம�, அவ� பாத�ைத� ெதா��

சா�டா�கமா� நம�கார� ெச�ேத�!”

ேலாகமா�ய�� � ��கைள� க�டவ�, பயப�� ெகா�ளாம���க ��யா�. இ��யா��

�த�தர தாக�� ச���� ேலாகமா�ய�� அ��� ஜுவாைல� க�க�� �ரகா��த�� ஆ�ச�ய�

உ�டா?
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ப�� 8

1905 ஆ� வ�ஷ� இ��யா�� ச���ர��� ஓ� எ�ைல. �மரைணய��� ����ெகா����த இ��ய�க�, அ�த

வ�ஷ� க� �����ெகா�டா�க�. 1907 ஆ� வ�ஷ� �த� நா�டா�ைடய ேதச ப���� ேபா�� மா���.

இ��ர����� வ�காள� ���ைன��, ேலாகமா�ய �லக�� காரண�க�.

1906 ஆ� ஆ������ இ��ய�க� எ�வளேவா க�ட�கைள அ�ப��தா��, அைவ �ய

ம��ைப வள���� க�ட�க� அ�ல.

நம�� ேந�� க�ட�க� இ�வைக; ந�மைமய�யாமேல வ�� க�ட�க�; நா�

வ�����ெகா��� க�ட�க�. வ���ேல ���ன மா� கணட�ைத அ�ப���ற�. எ��

மா�ைட எ����� ச�ைட ேபா�டா�� க�டம�ப���ற�. மா��� �த� க�ட� அத� �ய

ம������ �த�தர வா����� பாதகமான க�ட�. ���ய க�ட� அத� �ய ம��ைப��

ச�ேதாஷ�ைத�� வள���� க�ட�.

க�ட�ைத� க�ேடா, காணாமேலா அ���ற ம�த� எ�த ேவைலைய�� உ�வாக� ெச��

���க ��யா�. ������ �ைல�த வ� க�ட�ைத அ�ப��க���ய ச��தா�. ����ட�

வரவைழ���ெகா�ட க�ட� ம�த���� ெபா��ைப�� ����ைய�� வள���ைய��

ெகா����. ம�த� க�ட�ப��ெபா�� அ�ப���� ஆன�த�தா� �ற�த�.

�ர� கா��ர� உைடப��� ேபான� ம��� �ேசஷம�ல; இ�ெனா� �ேநாத ச�பவ��

ேந��த�.

1906ஆ� வ�ஷ�, லாலா லஜப�ரா��, ஸ�தா� அ������ ப�சா����� ப�மா��� நா�

கட�த�ப�டா�க�. லஜப��� �ரலாப� எ�� பார�யா� பா�����ேர, அ�த� பா��

லஜப��� ேதச� �ர�ட வா�ைவ� �����தா�.

1907ஆ� வ�ஷ� கா��ரஸு�� லஜப�ைய� தைலவரா�க ேவ��� எ�ப� �லக�

ேகா��யா�� க���, அரசா�க�தா�� ேகாப���� அ��, �தவா�க� இ�த ேயாசைன��

இட�ெகா��க��ைல. ��ன� லஜப� ��தைலயைட�� ேநேர �ர� கா��ரஸு��� ேபா��

ேச��தா�.

ெகா�ைக��, லஜப���� �லக�ட� ப��, �கவாத �ேர�டரான ேகாகேல�ட� லஜப����

��ய�. இவ�க��வைர�� இவ�க�ைடய ��ட�தா�கைள�� ஒ��ேச��க ேவ��� எ��

லஜப� அ��பா� ப�டா�; பய�பட��ைல.
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இ�த� கால��� இ��ய ம���யாக இ��தவ� ஜா� மா�� எ�ற ெப�யா�. ��ேடா �ர�

இ��யா��� ைவ�ரா�. �தவா�கைள அைண��� ெகா���க� எ�ற இ��யா ம��ர மா��

�ைம����� ைவ�ரா���� த��ய���னா�. இ� ேகாகேவ உ���டவ���� ெத���.

�தவா�கைள எ���� ���� ேகா��யாைர� ச��கா� மட��� �ைற ����வ� ��சய� எ��

ேகாகேல, 7ஜப��� �லமா�, �லக��க� ெச�� அ���ைவ�தா�. லஜப� இ�த� ெச��ைய�

�லக���� ெசா��ய��, அர��த� �த�யவ�கைள� கல�� �லக� ப�� ெகா��த�� ஆன

இ�த �ைன அர��த� வாயா� வ���க� ேக�டா�, ம��� ��ெச���.

�தவாத வ�ைய� ��ப�ற� �லக� உட�பட��ைல எ�ப� ச���ர�. �லக�� இ�த�

��மான� மனம��� க�ட�கைள வ�����ெகா�ட ��மானமா��. இ�த� ��மானேம, நம�

நா�டா�� மேனாபாவ�ைத அ�ேயா� மா��ய ��மானமா��. இ�த� ��மான���� மன�

உவ�� ஆதர� அ��த ெப�யா�க�� பார�யா� ஒ�வ�.

பார�யா�ைடய வா��� ேபா����, இ�த� ச�பவ�க� �ற�பான காரண�க�. பார�யா�

ஒ�ப�ற க� எ�ற �ைற�ேல, க� ர���ரைர� ேபா� அர�ய� �ள����� ��ரமாக�

கல��ெகா�ளாம� ஒ��� �����கலா�. அ�வா� ெச�யாம� அவ� அர�ய�� ��ரமாக�

கல�� ெகா�டத��� �லக�, அர��த�, ���பா� – இவ�க� காரண� எ�� ெசா�லலா�.

பார�யா� �ர������ ெச�ைன��� ���� வ�த�� �லக�� ெகா�ைகைய�� வ�ைய��

ஆத���, இ��யா ப���ைக�� ச�ட� �ர�டமா� எ�த ஆர���தா�. 1908ஆ� வ�ஷ�

�லக��� ஆ� வ�ஷ� க��காவ� த�டைன ���க�ப�ட�. �லக� ேகா��ைய� ேச��த

ெப�ய மர�கைள ஒ�ெவா�றா� அரசா�க�தா� சா��க� ெதாட��னா�க�.

ச��கா�� �த� அ�, ேத�ய� ��ட�தாைர� கலகல���ப� ெச����ட�. அ��த� யா� எ��

ஜன�க� ேபர ஆர���தா�க�. பார�யா� நட�� வ�த இ��யா ப���ைக�� எ���, ெச�ைன

ச��கா���� ���க��ைல. �த� பாண�, இ��யா ப���ைகைய� �ர���பவ� ேப��

பா��த�. அ��த பாண� பார�யா��ேப�� பா�� எ�� அவர� ந�ப�க���� ெத���.

பார�யா�� வா��ேல இ� ெரா�ப ெந��க�யான ச�த��ப�, ந�ப�க� ஒ�� ��

ேயா��தா�க�. இ�த� சமய��� பார�யா� �ைற ெச�வ� உ�தம�ல எ�ப� �ல ந�ப�க��

ேயாசைன. பார�யா���� ேதச ப�த�, க� எ�ற இர�� வைக��� ெப�ைம.

பார�யா�� �ைற� ேசைவைய�கா���� க�ைத� ெதா�� உய��த� எ�ப� இல��ய� �ைவ

ெகா�ட ந�ப�க�� க��. �ைற ெச�ல ேவ��� எ�ப� �ல�� வாத�.

இ�த� ப��ைய நா� ஏ� ��தாரமாக எ�த ேவ��� எ�பத��� காரண� உ��. உ�ேள

நட�த ச�பவ�கைள� க���காம�, பார�யா� ேகாைழ, பய�ெகா�� எ�� �ல� தவறாக

எ���ெகா����தா�க�. �ல� வா����� ெசா�னா�க�.

பார�யா� பய�ெகா�� அ�ல, ஒ� ம�த�ைடய உ�ள��� உ�ைமயான �ைலைமைய,

அவ� ேப��ற ேப�� ெத�வாக� கா�������. பார�யா�� எ���ேல அ�ச�ைத
30



தா�ச�ய�ைத லவேலச�� காண ��யா�. ெந��க��� பய�ப��றவ� அவ� அ�ல�

எ�பத�� ஒ� ச�பவ�ைத� ��னா� ெசா���ேற�.

பார�யா� ���ேச���� ேபாவத��� காரண� அவ�ைடய ந�ப�க�. இைத �வரமாக

இ�ெபா�� ெசா�ல� ேதைவ��ைல. ந�ப�க�� ேயாசைன� �ற��, பார�யா���

எ�ைலய�ற ந���ைக. பார�யா�� க�ைத� ெதா�� நா����� ேதைவ எ�� ந�ப�க�

����� ெசா����டா�க�.

ம�த���� த�மச�கட �ைலைம ஏ�ப�ெத�றா�, இ�ப��தா� ஏ�ப��. கடைம இர��

அ�ச�களாக� க��� ேதா�ற�. அைவ ஒ���ெகா�� ச�ப�த��லாதைவ ேபால��

ேதா���. எைத� த��வ�, எைத� ெகா��வ� எ�ப�ேலதா� த�மச�கட�.

ந�ப�க�� ேவ��ேகா���ண��� ���ேச��� அைட�கல� ���த�� பார�யா� ப�ட

க�ட�க�, �ைற�க�ட�கைள�கா���� �ர�ப ஜா�� எ��தா� ெசா�ல ேவ���.

எ�ெண� கா��ற இ���� ச�������, எ��ற ெந���� ���த கைதைய� ேபா� ஆ���

பா�யா�� ���ேச� வாச�.

1908ஆ� வ�ஷ��� பார�யா� ���ேச���� ேபா�� ேச��தா�. ���ேச� ஓ� ஆப�தான ஊ�.

�ெர���கார�க��� இ��யா�ேல ��ச�ப������ ����� இட�க�� ���ேச� ஒ��.

1870 ஆ� வ�ஷ�� �ரா�ேகா-ெஜ�ம� ��த���க� �றக, �ெர���கார�க�,

இ����கார�க�� தயைவ நா�� �ைலைம�� வ����டா�க�. எனேவ !தயைவ எ�� பா���;

இ��ய ராஜா�க����� க���ப�டவ�க� ���ேச�� �ைர�தன�தா�.

அ�த� கால��� ���ேச���, த�க ஜன� தைலவ�க� இ�ைல. ஜன�க�� �ெர�� �கேபாக

நாக�க��� ���யவ�க�. ஜன�க���� க���பா� அ�க��ைல. இ�த �ைலைம��

பார�யா�� க���ற� அவ�க��� எ�வா� அ��தமா��?

அரசா�க����� பய��, பார�யா� ஓ�வ����டா� எ�ற ���ேச�வா�க�� �ல�,

ேயாசைன���� ெதாட�க��� ஏளன� ெச�தா�க�. பார�யா��� ஒ�தாைச ெச�யாதத��,.

இ�த� காரணேம ேபாதாதா? �ர�ப ச�� பைட�த ச��காைர எ���த கலக�கார� பார�யா� எ��

�ைன��, ம��� ெப��பா�ைமேயா� பய�� ேபானா�க�. இவ�க� பார�யா�ட� ��ேட

அ��வா�களா? இவ�க�ட���� பார�யா� எ��த ஒ�தாைசைய எ��பா��க ����?

ஊ� ��த�; ைக�� பைச அ�க��ைல; ச��கா� பைக�� �டேவ இ���ற�. இ�ப� �ைலைம

ஒ���மா��, பார�யா�� வா�� ப�� ெம�ைதேம� ப���ற��� வா�வாக இ��க

���மா? �த� �தலாக ஈ�வர� த�மராஜா ேகா�ைல� �������ற ��ெயா���, ஓ�

அ�ய�கா� ���� பார�யா� �� ���தா�.

த���� ���ேச��� வ�த பார�யா�, ச�பாஷைண ந����� ��டா�� ேபானா�, கட�

ெகா��க ��வாக��லாதவ�க� ���ேச��� அைட�கல� ���தா�, அவ�கைள யா�ேம

கவ��க மா�டா�க�. ��ேறா� ��ெறா�� எ�� ேச����ெகா��வா�க�. அத��ேமேல,

உ�ள��� ஒ��ேம பரபர�� ஏ�படா�. 31



பார�யா� ���ேச���� ெச�ற��, அவைர ஜன�க� ெகா�ச� ெகா�சமா��

ெத���ெகா�ளேவ, ஏற இற�க� பா��தா�க�. கட�கைர�� அைம�க� ெப������ இ����

பால���, பார�யா� ஒ� ெப����ேம� உ�கார�ேபா� ேவ� எவேர�� ஏ�ெகனேவ

உ�கா�����தா� அவ�க� ெப��ைய� கா� ெச�����, ெசா���ெகா�ளாம� அ�பா�

நக��� ேபா���வா�க�; இ� ம�யாைதயா� அ�ல; �த���ன பய�தா�.

இ�த வா��, �ைற�ேல த��காவ� இ��பைத� கா���� ேகவலமானதா��. ப���ற

ஒ�வ��� நாலா�ப�க�க��� ப��வமான ஆகார�க� �ைற����தா��, உ�ண

வைக��லாம� ேபானா�, அவ� �ைலைம எ�ப������? இ�தைன ஜன�க�� �த��

பார�யாைர அ�ப��க ��யாம� ேபானைத� ப�� எ�ன ெசா�வ�?

எ�லா�� ��களா���க ேவ��� எ�ப��ைல. ��களா���க ��யாம� ேபானா�,

எ�லா�� ேகாைழகளா���க ேவ��ெம�ப��ேடா? பய�ப�வத��� ஓ� எ�ைல

இ�ைலயா? அ��� ���ேச� வா�க� பய�ப�வத�� எ�ைல ��சயமா� இ��கலா�; இ��க

����. ���ேச� �ெர�� ஆ��க����� இ��தா��, அ�� வ��பவ�க� இ��ய�க�தாேன.

த�ழரக�தாேன! அ�ச�ைத ல�சணமா�� பழ�� ெகா�����றவ�க��� அத�� எ�ைல

ேபாடா��டா�, ல�சண� அவல�சணமா�� ேபா��டாதா?

பார�யா� ���ேச���� ேபா�� ேச��த ��� கால����� �ற� ம�ைடய�

��வாஸழ�சா�யா�� ���ேச���� ேபா�� ேச��தா�. ���ேச�����ேத இ��யா

ப���ைகைய ெவ��ட ேவ��� எ�ப� ேதசப�த�க�� ேயாசைன.

ய��ர� �த�ய யா�� ெச�ைன����� ���ேச���� வ�� ேச��தன. � ���ெள��!

��ேளா ��; எ�ற ேரா����த ஒ� க�ட�ைத வாடைக��� ேப�னா�. அ����� இ��யா

ெவ� வ�� ெகா����த�. இத��, பார�யா� ேப��� வார��.

பார�யாைர அரசா�க�தா�� க��� ��றவா�யாக� ெதா���ப� ெச�த�. இ��ய ��

�ர�ரமான எ�த எ���� ெத��மா? ஓ� எ��� என�� �ைன� இ���ற�. எ�� த���

இ�த� �த�தர தாக�, எ�� ம��� எ�க� அ�ைம�� ேமாக�? எ�� பார�யா�

ஆர�������றாேர, அ�த� ���ண �ேதா��ர� தா�.

என��� ப��கைள� ெகா�; ேதக ஆேரா��ய�ைத� ெகா�. எ� ���ப�� நா��

ேஷமமா���பத�� அ�� ��வாயாக! உ� பாத மல� எ�ைற�� எ� க��� ப�ேமா? யம

�த�க� எ�ைன ேவதைன ெச�யாம� த��பாயாக! எ�� கட�ைள �ேதா��ர� ெச�தா� அ�

பைழய கைத; �க� பைழய ேவத�.

இ�த� ��ைய யா�� ஏ�பா�க�; அரசா�க�தா�� ஒ�ப��ட�. தன�காக�� த�

���ப�தா��காக�� த�யாக ெமௗனமாக� கட�ைள �ேதா��ர� ெச�தா�, அைத யா�

கவ��க� ேபா�றா�க�? எ�க� அ�ைம�� ேமாக� எ�� பார�யா� ெசா�னா�, அதனா�

ெபா� ஜன�க���� அரசா�க�தா���� ேகாப� வராதா?

எ�க� அ�ைம�� ேமாக� எ�� ெசா�வத��� பார�யா� யா� எ�� ஜன�க��
32



அரசா�க�தா�� ேக�க�தாேன ெச�வ�? ����றா� ேபால �ேதா��ர� ெச�த� ஜன�க����

���க��ைல. வள����ெகா�ேட, ��ய வைக�� மா���ெகா�ேட வ�தாலா�ய, ஜனச�க

வா�� நாசமா��ேபா�� எ�ற உ�ைமைய அ��த அரசா�க�தா�, பார�யா�� ���

ேப�ைச��, உ�� �ைற�த �� ����ைய�� காண� ெபா��க��ைல.

இ��யா ப���ைக ���ேச������ எ�வள� கால� ெவ� வ��ெகா����க ����?

ஜன�க�� பய�� அரசா�க�தா�� ேகாப�� ஒ�� ேச��தா�, ந�ல ப���ைக�� அ�ப

ஆ��தா�. ெப��பா��, அ�த� ப���ைக தானாக� த�ெகாைல ெச�� ெகா�� ம�ய

ேவ��ய �ைலைம�� வ�����.

இ��தா�� இ��யா ப���ைக��� ெச�வா�� இ��த�; அதாவ� க�ள�காத�. க�ள�காத�

எ�வள� கால� �ைல������? க�ள�க காத��� உ��� ேமாக��, அ�

ப�ர�கமாகா����� வைர�ேலதா�. ெவ��ப��ேபானா�, அ�த� காதைல� தா��,

க�ட�கைள அ�ப��க���ய ைத�ய� ெப��பா�ைமயான காதல�க�ட� இ��ப��ைல.

ேதசப����, ஒ� �ைலைம�� க�ள� காதைல� ேபாலேவ இ����. அரசா�க�தா�

பய���தாத வைர��, ேதசப�� ராஜபா�ைட�� ெச���. க�ட�க� ேநராத வைர��

எ�ேலா�� ேதசப�த�க�தா�. எ�ேலா�� வ�ேதமாதர� ��ச� ேபா�வா�க�. இ�த இட���

ேகாஷ� எ�ற ந�ல வா��ைதைய� �ரேயாக� ெச�வ� தவறா��.

பார�யா� இ��யா ப���ைகைய� ���ேச������ நட��வ�த கால���, இ�த� க�ள�காத�

ேதசப��தா� �ழ�க�. இ��யா ப���ைகைய வா��� ப���� த�ழ�க� அைத� ப�ர�கமாக�

ப��கமா�டா�க�. ப��தலான ��தக���� �ைட��� இரக�ய ம�யாைததா� இ��யா

ப���ைக��� �ைட�த�.

ம�த� ஆப��னா� அேநகமா�� சாவ��ைல. ஆப�� வ�ேம எ�ற எ��ெய��, ஆப��

வ�வத�� ��ேன ��கா� ப�� இற�� ேபா����றா�. இ��யா ப���ைகைய�

���ேச������ வரெவா�டாம� ெச�ைன ச��கா� த��� ��வா�கேளா எ�� ஜன�க�

�ைன�க ஆர���தெபா�ேத இ��யா�� ஆ�� கால� �����ட� எ�� ெசா�லலா�.

இ��யா ப���ைக ��� ேபாவத�� ��ன� அைத நட��வ�த அ�ப�க� !பார�யா� உ�பட)

ப�ட க�ட�கைள� ெசா�� ��யா�. ந�ல �ய����� பண�க�ட� எ�லா�

ேதச�க�����. ஆனா�, ந��ைடய நா��� அ�த� க�ட���� எ�ைல ேகால ��யா�.

நா� ேவஷ� ேபா���ெகா���றவ�தாேன �ைர��� �ரேவ���? ம�றவ�க� அைத�

பா��� ந�சா��� ப��ர� ெகா��பா�க�; பண�தா� ச�மான� ெச�ய மா�டா�க�.

ெப��பா�� எைழ எ�யவ�க�தா� ேதசப�த�களாக இ��பா�க�.

அவ�க� ைக�� பணேம�? �ைற�த� ���ேமைட வைர�� ெச�ல அவ�க�தா�

தயாரா���க ேவ���. இைடேய �வன���� ந�ல வ��� �ய�� ெச�ய ேவ���.

க�பைன�� ேதச ப���� உ�ளவ�க��� இ� ந�றாக� ெத���; ��தாரமாக� ெசா�ல�

ேதைவ��ைல.
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இ��யா ப���ைக ���ேச������ ச�வர ெவ���க���� ேபா�� ேசரா�. இ��யா

கா�யாலய���� வ��ேசர ேவ��ய பண� ச�வர வ�� ேசரா�. தபாலா���� சதா ��லைற�

தகாரா�க� ேந���ெகா����தன. ஆக, ெமா�த� பார�யா� ப���; கா�யாலய��� ேவைல

ெச�பவ�க���� க�ட�. ெமா�த��� எ�ேலா���� க�பைன ெச��ெகா�ள ��யாத

ெதா�ைல.

�ய�� ���ைனயா��� எ�றா� வ��வ�. �ய�� எ�ற ெசா����� ப�லாக, உண��� எ�ற

ெசா� �ரேயாக� ெச�யலாேம எ�� நா� ேயா���ேற�. ேதச ப�த�க���, அவ�க�ைடய

உண���தா� வ�றாத ஊ��; �ைறயாத ெபா��ஷ�. இ�த ெபா��ஷ�ைத� ெகா��தா�,

பார�யா��, அவர� அ�ைம ந�ப�க�� இ��யா ப���ைகைய நட�� வ�தா�க�.

ப���ைகைய நட��வ� ��வான ேவைலதாேன எ�� ��க� ���க�� ���. அைல ஓ���

�ரா�வ� எ�ப� எ�ைற��ேம சா��ய�படாத ச�க�யா��. எ�ேலா�� ேதசப�த�களா�,

அவ�க� யாவ�� தனவ�த�களாக�� ஆன ��ன� நா��� �த�தர �ய����� ஈ�பட

ேவ��� எ�� ேவதா�த� ேப�னா� அ�த� ேப�� கைத�� உத�மா?

இ��யா ப���ைக ��பத�� ��னேம பார�யா� தம� ��ைட மா���ெகா�டா�; ஈ�வர�

த�மராஜ ேகா�� ��� ேகா��� �ள�ெக�ெண� ெச��யா�� ������ ��

மா���ெகா�டா�. இ�த� த�கமான ெச��யாைர�ப���தா� ெதாட�க��� நா� �ர�தாப�

ெச�த�.

�ள�ெக�ெண�� ெச��யா�� உ�ைமயான ெபய� என�� ஞாபக��ைல. கா�� அ��ட�

அ��த ஹ�ஜ� எ�ற ��நாம����� �ற�, ஆ�� �ரா�ட� எ�ற அ��தம�ற ெபய��

யா��� ஆைச இ����? �ள�ெக�ெண�� ெச��யா�� �� இ�லாம� ேபானா�,

பார�யா�� ���ேச� வாச� பாழா�, பாைலவனமா�� ேபா�����.

நான��� ெச��யா� பார�யாைர வாடைக�பண� ேக�டேத �ைடயா�. ெச��யா� வ�வா�;

பார�யா� பா��ெகா������ பா�ைட� ேக�பா�; �ற� ெமௗனமா� ெவ�ேய ேபாவா�.

பார�யா� ேப���ெகா��தாெலா�ய, ெச��யா� தாமாக ஒ��� ேபச மா�டா�. ெச��யா�

வ�வா�, ��பா�, ேபாவா�. ������ ெசா�த�கார� வாடைக�காக, அ��� ஆ� மாத

வாடைக�காக, கா� க��க ���ெகா����ப� அ�சயம�லவா?

�ள�ெக�ெண�� ெச��யா�� �� ச�க� பலைக, கானம��ர�, அபய ���, �த�தர

உண���� கள��ய�, அ�னதான ச��ர�, ேமா�ச சாதன ��, ஞாேனாபேதச அர�க�.

இ�தைன� கா�ய�க�� அ�ேக நைடெப�றன எ�� ெசா��வ� �ைகயாகா�. இைவக�

நைடெப�� கால�க�� பார�யா� எ�லாவ����� சா�வத� தைலவ�. ேபா� எ���, தைலைம�

பத� ெபற��ைல. ம���� நா��� தவ��த�வ� அவ� எ�ற உ�ைம ஒ�ேற ேபாதாதா?

இத�ைடேய, அர��த� ���ேச��� வ�� ேச��தா�. அவ� வ�� ேச��த� 1910 ஆ� ஆ���

எ�ப� எ� �ைன�. மா��ேடாலா ெவ���� வழ��� ��தைலயைட�த ��ன�. அர��த�

க�ம ேயா�� எ�ற ஆ��ல வார� ப���ைகைய� க�க�தா�� நட�� வ�தா�. �மா� நா�ப�

மல�க� ெவ�வ�தன. அர��த� ���ேச��� வ�� மைற���னேவ க�மேயா�� ப���ைக
34



மைற�� ேபா���.

அர��த�� ப���ைகைய� த��, பார�யா� க�மேயா� எ�ற த��� ப���ைகைய

ெவ���டா�. அ� ���ேச��� ெஸ�ேகா� ��ைனயா அ��� �ட��� அ�ச��க�ப�ட�.

அ�� �����தா� அழகா�����, அ�த� ப���ைக�� எ���� �ைழ ஒ��� காண

��யா�.
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ப�� 9

க�மேயா� ப���ைகைய� பார�யா� ெதாட�� நட��ய கால��� இ��யா ���� அர�ய� �ள��� அ�க�.

இத�ைடேய ேலாகமா�ய �லக��� ஆ� வ�ஷ� �ைறவாச�. அவ� ப�மா��� ெகா��ேபாக�ப�டா�.

அரசா�க�தா� இர�� �த உபாய�கைள� ைகயா�டா�க�; அட���ைறைய வல�ைகயா�

உபேயாக�ப����ெகா�டா�க�; இட�ைகயா� �����த� வழ��னா�க�. இத�� ��ேடா-

மா�� �����த� எ�� ெபய�.

இ�த� �����த��� �லமா�, மாகாண� ச�ட சைப�� ஜன�க�� �ர���க�

ெப��ப�ைம�� இ��பா�கெள�� மா�� �ர� ச�த� ேபா�� �ைம����� ெசா�னா�. இ�

தவ� எ�� அர��த� தம� க�மேயா�் ப���ைக�� ெத�வாக எ���� கா���தா�.

ச�டசைப�� ேக�� ேக��� உ�ைமதா� ஜன� �ர���க��� ��ச�ப�� எ���,

ேக��க���� ச�யான ப�ைல� ச��கா� �ர���க�ட���� ெபற ��யா� என�� அர��த�

எ�����தா� அர��த� 1909 ஆ� ஆ��� எ��யைத, ேதசம�க� இ�ப� வ�ஷ�க����

�ற� அ�பவ��� ெத��� ெகா�டா�க�.

��லைற� �����த�க�, �ர��கரமான ெப�ய �����த�க��� �ேரா�க� எ�� மா�� �ர�

ஓ�ட��� ��ய உ�ைமைய� ேதசப�த�க� எ���� கா���பத�� அ�ெபா�� ச�த��ப�

ஏ�ப�ட�. அ�த� ச�த��ப�ைத� பார�யா� ைகந�வ�ட��ைல. ‘க�மேயா�’�� அ��தமாக

அ��� ேவைல நட��ெகா�� வ�த�.

பத�ச� ேயாக ���ர� சம���த��� இ��தைத� �வா� �ேவகான�த� இ�����

ெமா�ெபய��தா�. �ல����� �ேவகான�த�ைடய ெமா�ெபய������ �ல இட�க��

�ர� இ���ற� எ�ப� பார�யா�� எ�ண�. �ல�����ேத அவ� ேயாக ���ர�ைத�

த��� த�ஜமா ெச��, ப�� ப��யாக� ‘க�மேயா�’ ப���ைக�� ெவ���டா�.

ெமா�ெபய��� ேவைலேய எ�ேபா�� �ரம�. எ��ய ஆ��ய�� மேனாபாவ�ைத உணராம�,

ெமா�ைட�தனமா� வா��ைத�� வா��ைத த�ஜமா ெச�வ� ப����ட� ைபய�க�ைடய

வழ�க�.

பார�யா� ெமா�ெபய��த� �ர�ப ந�றா����றெத�� அர��த� �த�ய ெப�யா�க�

ெசா�ன� என�� ந�றாக ஞாபக����ற�. மகா பாரத�ைத� ����� எ�ற இ����கார��

ராேம�ச�தர த�த� எ�ற வ�கா��� த��த�ேய த�ஜமா ெச�����யா�க�. இைவக�

சாரம�றைவ எ�ப� அர��த�, பார�யா�, வ.ேவ.�. அ�ய� – இவ�க�� க���. 36



ெமா�ெபய��ைப� ப��ய இ�வள� ��தாரமாக� ப��பவ�க��� அ��� வர���ய

அள�� ஏ� ேபசேவ��ெம�றா�, ஒ� கா�ய��� ெவ���வ�ைத� கா���� அ�த�

கா�ய�ைத� ���� �ல ச���� மேனாபாவ��தா� உய��தைவ எ�� ெசா��வத��கேவ.

ேமதா�க�, �ஷய��� ம�ம�ைத �ைர�� உண��றா�க�; ம�றவ�க� ெவ���வ�ைத�

க�� மய�����றா�க�.

பார�யா� ெவ�� க� ம��ம�ல�. த��வத�சன��� அவ��� அள�லா ஆவ�, ‘ெசா�

ேவ���’ எ�� பார�யா� பா������ பா��, அவ�ைடய த��வ த�சன��� ஆவைல�

கா����ற�. இய�ைக�� ம�ம�ைத ��� கா����� ெசா� ேவ���; அத� �லமா��

த�ழ�க�� ஏைனேயா�� எ�ைலய�ற ச��ைய� ெபற ேவ��� எ�ப� பார�யா�� வா��ைக

ஆவ�.

ப���ைக� ெதா�� ���, ப��� ேகார உ�வ��ட� எ���பா��க ஆர���த�. ப����

கால�க�� ேமதா�க�, க�ம�ர�க�, வ��வைர� சர��க ேவ��ய�தா�. ெச���

உண��லாத ெபா��, ��� வ������ ஈய�ப�� எ�ற வ��வ� வா�ைக, வ������

உண��லாதெபா��, ெச�ைய� ெகா�� கால�த�ள ேவ��� எ�� மா���டலா� என�

ேதா���ற�.

வர���லாம� த��வ� ேப��ெகா�ேட ேபா�ேற� எ�� ��க� வ��த��டா�.

இைவெய�லா� த��வேம இ�ைல. �ரண வா�� வாழ����த ேமதா�க���, �ர�க����

ெபா�வாக எ�த நா����, �ற�பாக� �த�தர��லாத நா��� எ�தைன �த� ��ப�க�

ேந���றனெவ���, அைவகைள ேமதா�க� எ��த� �ரண� ெச�� ெகா���றா�க�

எ��� நா� எ�ேலா�� ெத��� ெகா�ள ேவ�டாமா?

நா� எ�ேலா�� ஞா�க� அ�ல; �ர�க�ம�ல, ஞான� �ற��ற� எ�ப� ெப��பா�� தவ�. க�� வ���� அ��

�ற�பைத� ேபால, த��த������ ஞாேனாதய� ஏ�ப�வ� சாதாரண�, �ைளயா��� ெசய����� �ர�தன�

உ�டாவ� சகஜ�. ேமதா�க���� த��த� ெச�ய� ���ச� இ���ற�. ம�றவ�க��� இ�த� ���ச�

சாதாரணமா� இ��ப��ைல, ேமதா�கைள�� �ர�கைள�� ஆ�� ைவ�ப� அவ�க�ைடய உண���. அ�த உய���

க����� க���பா����� அ�� ஒ���வ��ைல.

���ேச��� மைற�த ேதசப�த�க� எ�ன ெச�ய ����? அரசா�க�தா���� ேகாப� வராத �ைலைம�� அவ�களா�

ப���ைக நட�த ��யா�. ேதசப�த�க�ைடய உண��� ������ற அள���� த�கப�, அர�ய� ��வா�க����

ேகாப� உ�டாவ� இய��.

1910  ஆ�  வ�ஷ���  பார�யா�ன  வா��ேல,  ேம�ெசா�ன  வைக��  ஒ�  ெந��க�யான  �ைலைம  ஏ�ப�ட�.

ேலாக���  ஒ�  ����ர�  உ��.  இைணய�ற  ேமதா�க�  �ற�தா��,  அவ�க�ைடய  ேமைதைய�  �லரா��ட

அ�ப��க ��யாம� ேபானா�, ேமதா�க� க� அேதாக�தா�. எ�வள�தா� �ட ��த� இ�����, ேமதா�க�

மன�  உைட��  ேபாக���ய  �ைலைம��  வ����வா�க�.  �ற  நா���  ச���ர�கைள�  ெகா��தா�  மன���

ைத�ய� உ�டா��� ெகா�ளேவ���.

பார�யா� மன�ைட�� ேபாகேவ��ய த�ண��ல அர��த� ���ேச��� வ�� ேச��தா�. மா��ேடாலா ெவ����37



வழ��� கால��� காவ����த அர��த�, �ைற�� க�ணைன� க�� ைத�ய�� மன�சா���� ெகா�டதாக ஒ�

�ரச�க���  ெசா������றா�.  இ�தைகய  ேமதா�ைய�  க�ட  பார�யா�  உ�ள�  ���பைட�தா�.  அர��த��

ச�பாஷைண�னா�  பார�யா��  ’ஊ�க��  உ�வ���’  வள��தன.  பார�யா��  ேப��னா�  அர��த�

ம����யைட�தா�. அர��த� ���ேச��� வ�த��, ப�களா �த�ய வச�க� அவ��� இ��க��ைல. கலைவ ச�கர

ெச��யா�  ���  ��றாவ�  ெம�ைத��  அர��த��  அவர�  ��ய�க��  வாச�  ெச��  வ�தா�க�.  சாய�கால

ேவைளக��  பார�யா��  ெபா���  எ��த  அவர�  ந�ப�க�  �ல��  ச�பாஷைண�காக  அர��த��  இட�����

ெச�வா�க�.

அ�த�  கால���  இ��யா��  இ��த  தைலவ�க�ட�  ஏகேதச�  என���  பழ�க�  உ��.  ச��யா��ரக

இய�க�������  ேதா��ய  தைலவ�க�ட��  ���  அ��க���.  கா���ைய��  ெத���.  ஆனா�,

ச�பாஷைண�� மா���� இ�����, அர��த���� பார�யா���� இைணயாக யாைர�ேம ெசா�ல ��யா�

எ�ப� எ� க���. ஒ� ேவைள, கா���ைய��, கப�ேதைய�� �ல�காக� ெசா�லலாேமா எ�னேவா?

�லக�� ச�பாஷைண�� ெபா��� ச���� இ����; ஆனா�, வழவழ��� இ���� உறா�ய�� இரா. ேதாழரான

கப�ேத�� ேப��� �ய�க�த�க நைக��ைவ�� ��கார�� ெச��� இ����.  �ேர��ரநாத�� ேப�ேச �ரச�க�.

��னச��ரபால�� ேப��� கச���, ����� கல�� ����; ஆனா�, ச���� ந�ன���ட இ����. ேகாகேல��

ேப�� த�க� க�� இைழ ச�ன� ேப��. �ேரா�தா ேம�தா�� ேப�� த�ய� �ழ�க�. லஜப�ரா�, அெம��ைக�ட�,

��ென�ச��ைக �ைற�த ேப��� ேப�வா�. ச���ர ேம�ேகா� இ�லாம� ேபசேவ மா�டா�.

பார�யா�  –  அர��த�  ச�பாஷைண��  நவரச�க��  த����,  ஒ���.  க�ைத,  ச���ர�,  த��வ�,  அ�பவ�,

க�பைன, ஹா�ய�, ���� ெவ��, ��தார�, உ�ைமைய ெவ��ப���� ஆவ�, அப��தமான இல��ய� �ைவ,

எ�ைல இ�லாத உட� ���� எ�லா� ச�பாஷைண��ைடேய இைட�டா� ந��தன� ெச���. அ�த� கால��ேல

���ெக���  நா�  பழ��ெகா�ள��ைலேய  எ��  வ����ேற�.  ச�பாஷைண��  ���லக�ட�க��

����க��தா� இ�ேபா� எ� �ைன�� இ����றன. �னச� டய� எ��� பழ�க� எ��ட� இ�ைல, அளவ�ற

ந�ட�. இ�ேபா� எ�ன ெச�வ�?

���ேச�� ேதசப�த�க�� வ.ேவ.�. அ�யைர�ேபால �� ப��� உ�ளவ�க� யா�ேம இ�ைலெயன� ெசா�லலா�.

அபாரமாக� ப��பா�.  �ர�க�� ச���ர�, இல��ய�, ��த சா��ர� ��தக�க�, பைழய த���கா�ய�க�, �ற

நா��  ந�ல�ஞ�க��  ��க�  இைவகைள  அ�ய�  இைட�டா�  ப����ெகா����பா�.  க�ர�  ெச�வ��

அ�ய���ெரா�ப  ஆவ�.  ���வா�;  ஓ�வா�;  பார�யா���  இைவக��  எ�லா�  �ர�ப  ஆைசதா�.  ஆனா�,

ெச�வேத��ைல. எ�லாவ�ைற�� ப�க������ ெகா��, உ�சாக��ட� ேவ��ைக பா��பா�.

அ�ய�,  க�ர�  ெச���ேபா�  பார�யா�  பா����  ெகா����தா�,  அ�ய�  எ�ப�  உட�ைப  வைள��றாேரா,

அைத�ேபா� பார�யா� த��ைன� இ�லாம� வைள�பா�. பார�யா�� உ�ள� அ�வள� உ�சாக� �ைற�த உ�ள�;

ெம��  உ�ள�;  ேயா���  ஈ�ப���ற  உ�ளம�ல.  ந�ல  கா�ய�க��  ேயாசைன���  அவர�  உ�ள�

ஒ���ெகா���. இத���தா� க�ைத உண��� எ�� ெபய�. இ�ேவ காத� உ�ளமா��.

அ�ய�,  பார�யா�,  ��வாஸா�சா�யா�  �த�ேயா�  அர��த��  ������  ெச��  ேபச�ெதாட��னா�,  ெபா��

ேபா�றேத  ெத�யா�,  மாைல  நா��  ம���  ேபச  ஆர���தா�,  இர��  ப��  ம�  வைர���  ேவ�  எ�த�

��தைன�ேம இ��கா�. சா�பா�ைட�ப��� கவைல எத��?
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இ�த�  ச�பாஷைண��  அ��த�  எ�னெவ�றா�,  அவ�க�  ச��தான���  இ����  வைர��,  சாதாரணமாக

��யாதைவ எ�� ேதா��� காரண�கைளெய�லா� ��வாக�ெச�� �����டலா� எ�� ேதா���. கா�ய�����

ந�ேவ க�ட� இ��பதாகேவ ேதா�றா�.  மைலைய நகர�  ெச��� த�ன���ைக இவ�க�ட�,  இ�த�  ��ட���

இ��த� எ�� ெசா�லலா�.

லாப ந�ட� கண��� பா���� கா�ய� ��ட�தா�, த�தர�� ச���ர�� �ற�ப��ைல. ஆழ������ற ெபா�ைள

எ��க ேவ��மானா�, த���� தைல�ழாக� பாய� ���� த�ன���ைகதா� ேதைவ.
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ப�� 10

பார�யா� ��தர �ப�, மா�ற�, ஐ�தைர அ���� ெகா�ச� அ�கமான உயர�. அவ�ைடய

��� �க�� அழகான ���. அவ�ைடய க��ரமான �க���� அள�� அைம�க�ப�டைத�

ேபா�����. அ�த அழ�ய நா�, �ஸ�, ராஜேகாபால�சா�யா�ைடயைவ ேபால, க�ட ��க�ல

�ஸ� ��� ந��� உய���, ���� ��ைமயா�, க�டவ�கைள� ெகா��வ� ேபால�

ேதா���. பார�யா�� ��� கைடச� ���த� ேபா�����. ��ட நா�, அ�த �ள���

அவல�சண� ���ட இ��கா�.

பார�யா�� க�க� ெச�வ� பட��த ெச�தாமைர� க�க�. இைமக�� ந�ேவ, அ����

ப��க� ஜுவ��பன ேபால� �ரகாச��ட� �ள���. அ�த� க�கைள எ�வள� ேநர�

பா���� ெகா����தா�� ெத��டா�.

அவ�ைடய ெந��, பர�த ெந��. ெந���� இர�� க��க���, �ல�ைத� �ைட��ெகா��

ேபா����� கடைல� ேபால, �க� தைலம�ைர� த�� �ைட��ெகா�� ேபா�����.

க��க�� ம����, �க��� ந� உ����, ம�� ெகா�ச� ����� ����. ெந���ேல இ�த�

ேச�மான� அவ��� வ���க ��யாத அழைக� ெகா��த�. ேப� பா���� அ�கமாக அவ�

தைல வ��ைக.

இ�த வ��ைகைய மைற�� ��வத�காக, க��� ேகச�ைத இர�� ப�க�க������

உ�ச�தைல��� ெகா��ேபா� அைத� ப�ய� ெச��� பார�யா�� கவைல �ர��ய �ய��,

�� ��ைளக���� ���ைப உ�டா�கலா�. தைலம�ைர� ��கா��ப��, அவ� அைர ம�

ேநர�த��ேம� ெசலவ��பா�. நா��� ஒ� மா��யாக அ�வ���.

பார�யா��� �ைச உ��. அ� பா��க ெரா�ப ேந���யாக�����. க�ைண� ���� ெக�ஸ�

�ைசய�ல; க�த��ேகா� ப�ட ’த���’ �ைசய�ல. தானாக வள��� ப��வ�ப��, அழ��

அ�டஹாச�� ெச��� �ைச. அவர� வல�ைக எ�தாத ேநர�க�ெல�லா� அேனகமா�

�ைச������. �ைசைய ����வதாக� ேதா�றா�; �ைச�� ’���‘ பழ��� ெகா��ப�

ேபால� ேதா���.

�ல சமய�க�� தா� ைவ���ெகா����தா�. அனா�, அவ�ைடய வா��ைக�� ெப��ப��

�ைச ம���தா���த�. ஒேர ஒ� சைமய�தா� �ைச இ�லாம���தா� எ�ப� எ� �ைன�.

அவ�ைடய ந�ெந���� ச��ர வ�ட�ைத� ேபால� ���ம�ெபா�� எ�ேபா��� இ����.

���ம�ெபா�� இ��ப�� அவ��� ெரா�ப� கவன�.

இ���ேல, ’த��� ���’ ேவ��. சாதாரணமா�� ெசா�ல�ப�� ’ேசாம� க��’ அவ�
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க���ெகா�வ��ைல, �ல சமய�க�� ’ேசாம� க��’ க���ெகா�����, அ���� ேபா�,

அைத ��� ��டா�.

உட��ேல எ�ெபா��� ஒ� ப�ய� ச�ைட இ����. ேவ��கைளேயா, ச�ைடகைளேயா,

அவ� சலைவ���ேபா�� நா� பா��த��ைல. யாராவ� ஒ� ப�தேனா, ��� ேவைல�கா�ேயா

�ைவ���காய ைவ����பா�க�. ப�ய���ேம� ஒ� ஷ���. அ� ������கலா�.

அேனகமா�� ��தா� இ��கா�. இத��ேம� ஒ� ேகா��. அத�� ம�யாைத�காக ஒ� ��தா�

ேபா��� ெகா�வா�.

ஷ���� இட�ப�க� ��தா� �வார��� ஏதாவ� ஒ� ��ய மல� ெச�� ைவ���ெகா�வா�.

ேராஜா, ம��ைக� ெகா�� �த�ய மண�கம�� ��க� அக�ப�டா� ந�ல�தா�.

இ�லா��டா� வாசைன��லாத ���� எ� அக�ப�டா�� ேபா��. ேவ�ப��வா���தா��

பரவா��ைல. ’நா� மல�’ ஒ�� அ�த� ��தா� �வார��� க�டாயமாக இ���தா� ஆக

ேவ���.

இட�ைக�� ஒ� ேநா��� ��தக�, �ல கா�த�க�, ஒ� ��தக� – இைவ க���பா�

இ����. ேகா���ைப�� ஒ� ெப�மா� ெச�� ெப��� இ����. ப��ட� ேபனா அவ�ட�

த��ப��ைலேயா எ�னேவா, ப��ட� ேபனா��னா� அவ� எ��, நா� பா��த��ைல.

எ�ெபா��� ெப��� எ���தா�.

எ��� �����டா�����. ஓ� எ���� ேப�� இ�ெனா� எ��� படா�; உராய��

உராயா�. க-���� ச-���� ���யாச��லாம� ந��� பல� எ���றா�கேள, அ�தைக

அல��ய� ���ைய� பார�யா� எ���� காண ��யா�. ஒ�� எ����க���ேம�,

ேந���யான ச�தன� ெபா�ைட� ேபால, ��� ைவ�பா�. அவ� எ��ைத அ�சரா��யாஸ�

ஆர����� �ழ�ைதகக� �ட� ப��கலா�. ஒ� வ���� ம�ெறா� வ���� இைடேய

தாராளமாக இட� ��� எ��வா�. கா�த��� இர�� க��க��� ேபா�ய இட�

�����வா�.

உைட �ஷய��� ஒ�� பா��. வடநா�� ���ய�கைள� ேபால ��டா� க���ெகா�வ��

அவ��� ஆைச அ�க�. அ�த� தைலபாைக�ட�அவ� �ந��தா� ேப�னா�, அவைர�

த�ழ� எ�� யா�ேம ெசா�ல ��யா�. அ�வள� ெத�வான உ�ச���.

பார�யா�� ெவ�� �ற�பா���� இ�தைன அ�க�க�� ேதைவ. இ�வளேவா� ேச��த

��ஹலமான �ம�� ����. ச��த ��வா�க� ரைவ �ர��வ� ேபால, பார�யா�� �����

அப��தமாக ரைவ �ர��.

பார�யா� இட�காைல� �சாம� தைர�� ைவ�க மா�டா�. இட�கா� பாத��� அவ���

��கா� ைபசா அகல��� ஆ� ������த�. �ல சமய�க�� கவன��ைறவா� அவ�

இட�கா� க��ேலா ேவ� க�னமான ெபா��ேல ப����டா�, அவ� ������ அ�த

இட��ேலேய ��� ேநர� உ�கா�����வா�.

பார�யா� க��� நட�தேத �ைடயா�. ” �னாேத �னாேத” எ�� அ��க� இைளஞ�க�ட� 41



ெசா��வா�. ெகா�ச��ட� சைதேய இ�லாத மா�ைப, ப�டாள��� ��பா� ேபால ��ேன

த��� தைல�����, பா��ெகா�ேட நட�ப�� பார�யா��� ெர�ப� ��ய�.

”லா மா�ேஸ��, லா ஸா�ப� ேத ���” எ�ற �ெர��� பைடெபய� பா��கைள� பா��

ெகா��, அைவக�� தாள���ேக�ப நட�ப�� பார�யா��� �ர�மான�த�. இ�த�

பா��க�� ெம��கைள� த��� த��� பல பா��க� பாட ேவ��ெம��

ெசா���ெகா����பா�. இர�ெடா� பா��க� பா������றா�.

பார�யா� இ���ற இட��� ��ட���� ஒ� நா�� �ைற���கா�. க��வ���கைட���ட

அ�வள� ��ட� இ��கா�. �ைற�த� நாைல�� ேப�களாவ� இ��பா�க�.

ெவ�ேய �ற�ப�டா� இர�ெடா�வேர��� அவைர� ��ெதாட��� ெச�லாம���ப��ைல.

�டேவ ஆனா�, எ�ட��ேலேய ேபா��ெகா������ ரக�ய� ேபா�சாைர�ப���

����ட�ேதைவயா?

���ேச� ���� பர�யா� நட���ெபா��, ��ைண�� உ�கா�����பவ�க� ேவகமா�

எ��� ��பா�க�; ���� ேபா�வா�க�. ��� ப�� ���� ேபா�����, ��தள� ேஷம

சமாசார� �சா��த ��ன�தா�, அ�த இட�ைத���� பா�யா� நக�வா�.

���ேச���� ேபா����றவ�க���� ’��’ வ��ைய�ப��� ெத�������. அ� ’��ா’

வ��ய�ல. �ல �� வ��க��� நா�� ச�கர�க� இ����; �லவ���� ��� ச�கர�கேள

இ����. அதாவ�, வ���� �� �ற��� ஒ� ச�கர� அ�ல� இர�� ச�கர� இ����.

வ��ைய� ��ேன இ��� ஆ� த��வா�. ���ேச��� �� வ��ைய� த��பவ�க�

ெப��பா�� ஹ�ஜன�க� – ஆ���ைள ஹ�ஜன�க�.

பார�யா� ெவ�ேய �ற�ப����டா�, இ�த� �� வ���கார�க��� ஆன�த�.

பார�யா��� ��ேன வ��ைய� ெகா��வ�� ������வா�க� பார�யாைர நட�க��

�டமா�டா�க�; ேபா�� ேசர �� ேபச�� மா�டா�க�. ேக�க�� மா�டா�க�; ேவ��ய

இட����� ேபான��, பார�யா� வாடைக� பண� ெகா��பா�. வா�க மா�டா�க�.

” எ�னா�����க என��� கா�” எ�பா�. ” �பா� ேவ�ேமா?” எ�� ெசா��� பார�யா�

���பா�. ”எ����க �பா� ?” எ�பா�. �� வ���கார�ைடய ேந�� பார�யா����

ெத���. ��� ேநர� ச�பாஷைண� ச�லாப� ெச�வா�; �� ேவ��� எ�� அவ� வாயா�

வ��ப�யாக� ெச�வா�. தா� ேமேல ேபா���ெகா����ப� ப�டா�ர�தா�� ச�, ���த

அ�கவ��ரமா���தா�� ச�, ச�ைக� ��ப�டாவா���தா�� ச�, அ� அ�ைற��� ��

வ��கார���� ’�ரா��’.

பார�யா��� அ�கவ��ர��ைலேய எ�� ப�� ���� யாேர�� ந�ப� அவ���� ��ய

அ�கவ��ர� ெகா��தா�, அத��� ேம�ெசா�ன க� ேந��தா�� ேந��. ���ேச� ��

வ���கார�க�, அ��� பார�யா� �����த வ�டார�����த �� வ���கார�க�,

ெகா��� ைவ�தவ�களாக�தா� இ��க ேவ���. பார�யா���� ���ப�ச�, ச�ைட�ப�ச�
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ஏ�படலா�; அவ�க��� ஏ�படா�. ஏைழக�, ஹ�ஜன�க� எ�ற காரண��னா� அவ�க�ட�

பார�யா��� அள� கட�த அ��.

���� நட��ெகா�ேட இ����ேபா� பார�யா�� மன� அ�ைமயான �ஷய�க��

ச�ச����ெகா������. ��� ��ெர�� ெந���� ெபா� பற�ப� ேபா� அவர�

�ைள����� அ��தமான க���க� ெத��� வ��.

ஒ� சமய�, அவ�� நா�� காைல ேவைள�ேல ��வாஸா�சா�யா�� ������

ேபா��ெக����ேதா�. வ��ேல �ெர�� இல��ய��� ெப�ைமைய�� ��ட� ��ேகா

அவ�க�� ேமைதைய� ப���� ெவ� ேந���யாக, என�� எ���� ெசா��� ெகா�ேட

வ�தா�. ��ெர�� ��ைண����� ஒ� ைபய� ’இளைம�� க�’ எ�� ப��த �ர� ேக�ட�.

உடேன பார�யா�, ’��ைம�� ம�’ எ�றா�. என��� ��� வா��ேபா�ட�. ேமைதெய�றா�

இ�ப�ய�லவா இ��கேவ��ெம�� எ��� �ைக��� ேபாேன�.

பார�யா� ெசா���றா�: ”ஓ�! உம��� த��க சா��ர� ப��� இ�ைலேபா����ற�!

இளைம�ேல க�லா���பவ� ��ைம�� கவ��பார�ற ம�ணாவ� ��சய�. இைத�ப�� ��

ஏ� அ�சய�ப���� ? இர�டா�ர� வ�ஷ�களாக, நம� �தாைதக� இளைம�� க�லாக��

��ைம�� ம�ணாக�� இ������ ேபா���டா�க�, ந� கால��ேல நம�� எைத

எ��தா�� �ைக��� ��டா�ட�மாக இ���ற�. இளைம�ேல தகதகெவ�� ���� ேகா�

��ய� �ரகாச��டன நம� �ழ�ைதக� ஜுவ��க ேவ���, அ�ப� ஜுவ��தா�, அவ�க�

��ைம�� ம�ணாக மா�டா�க�. உலக�தா�க� அவ�கைள ம��பா�க�. �� ச�த�யா�க�

ேபா��வா�க�. இ�லா��டா�, நா� இ�ெபா�� ப� �ம��வ� ேபால, ந�ைம ந�

��ச�த�யா�க� ���வா�க�.
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ப�� 11

�������� �ேத�� க�ப� க�ெப� ஒ�� (1906 இ� எ�� எ� �ைன�) ஏ�ப�ட�. அ�த�

க� ப��� உ��நா�, ேதசப�த ஜா�பவா� � வ.உ. �த�பர� ��ைள. அ�த� க�ெப�

�.ஐ.எ�.எ�. எ�ற இ��ல� க�ப� க�ெப���� ேபா��யாக ��வ�ப�ட� எ�ப�

ெகா�ைள�கார �யாபார ேகா��யா�� எ�ண�.

�.ஐ.எ�.எ�. க�ப� க�ெப��� க�ப� க�டண�ைத எ�வளேவா �ைற��� பா����

இ��ய�க�� ெப��பா�ைமேயா� ெவ�ைள�கார� க�ப�� ஏ�வ���ைல. சாமா�

அ���வ���ைல. இ�த� ெச��ைய ��தாரமாக வ����� ேப�வ�� பார�யா��� ���த

உ�சாக�. ”ந�ம ஜன�க��� ந�ல ��� வ����ட�. இ�ேம� அவ�க��� யாெதா�

�ைற�� ஏ�படா�” எ�� ��க� வர�ெகா��பைத� ேபால� ேப�வா�.

��ன�, �த�பர� ��ைள �ைற ெச�ற��, க�ெப� ��வாக� ஊழ� �ைற�� உைட��

ேபான��, ��ெந�ேவ� கலக� ேக� நட�த�� பழ�கைத. கைட�யாக� �ேத��க�ப�

க�ெப��� ���� இ��த� ’ேகாயால�ேட’ எ��� க�ப� ஒ��தா�; இைத யா�ட� ��ப�,

எ�ப� ��ப�?’ எ�ற �ைலைம�� வ����ட� க�ெப��� ��வாக�.

�ெர�� இ��யா�� ஒ� �தலமா�ய ச��ர நா�� எ��� ப��ன��� (இ� க�க�தா���

ேம��� இ���ற�.) வ��� வ�த ���ேச� ச�டசைப ெம�பரான வ�கா� ஒ�வ�� �லமா�,

இ�த�க�பைல ��பத��� ேபர� நட�த�. இ� 1913 இ� எ�� �ைன��ேற�.

எ�த ெச�ைள�கார� க�ெப�, �ேத�� க�ப� க�ெப��� ���ைல��� ���ய

காரமாணமா���தேதா, அேத �.ஐ.எ�.எ�. க�ெப��ட� �ேத��க�பைல ����ப�

ேந��தத�. இைத�ப��� ேப�� ெபா�� பார�யா��� ஆ��ர�� ��க��

அைட���ெகா���.

”ஏேதா ஐ�ப�னா�ர� �பா��� ���, இ�த� ேதச��� ந�ட�ைத� ேபா�க இவ�க�

எ���ெகா�����றா�கேளா? மான�ெக�டவ�க�! க�பைல� ���� ��கா� உைட���

கட�� �த�க ���ற�தாேன! இ�த� ேதச� தா���. மான� ெப��, மான� ெப�� ” எ��

உ�ள� ெபா��� ���பா� பார�யா�,

” ந���� �ேத�க� ’ எ�� பா�யா� பா������ பா��க�� மான� மான� எ��

அைதெயா�ைறேய அவ� அ���� ������றா�. ம�த��� உ�ைர�கா���� மான�

ெப�� எ�� இ������� ெசா��வ�� பா�ரயா��� அ����த��வேத��ைல.

”மான��லாதவ��� ம�யாைத ெத�யா�. அவ� ஒ�நா�� வளர மா�டா� ” எ�� அவ�
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அ��க� ெசா��வா�.

இைடேய, �லக�ட �ர�மசா� எ�பவ� ���ேச��� வ�தா�. இவ� பார�யா��� எ�ப��

பழ�கமானா� எ�ப� என��� ெத�யா�. ��ன�, ��ெந�ேவ� ச�யாேலாசைன வழ��� இவ�

���ய எ��யா���தைத� ச��கா� த�தாேவ�� காணலா�. இ�த �லக�ட� – இவ����

க�ட� ம��� க��ப�ல; உட�� ��வ�ேம அ�ைட� க� – ���ேச��� ’��ேயாதய�’ எ�ற

ப���ைகைய நட��னா�. இ�த� ப���ைக��� பார�யா� க��ைர த�� உத� ெச�� வ�தா�.

நா�க� ( ப�த�க�� ந�ப�க�� �� ) ஒ� நா� பா�யாேரா� வாதா�ேனா�. ” ��க� ஏ�

உ�க� பைழய ’�ேதச���ர�’ ப����ைக�� எ�த�படா�? ” எ�� ேக�ேடா�. ”எ�தலா�”

எ�றா�. ”எ���றததாேன ?” எ�ேறா�. எ�த ��யா� எ�� ������வைத� ேபால�

க���பா�� ேப�னா�.

பார�யா�ட� எ�க��� அ�� பா��ய�, ப�� பா��ய� ஏராளமா� உ��. அவ� ெசா�ன

ஜவா�� எ�க���� ���� உ�டா�க��ைல. ம�ப��� �ள�� ேக�ேடா�. ”ப��

ெசா���தா� ஆகேவ��மா ?” எ�� அ��த� ���தமாக� ேக�டா�. ”ஆமா�” எ�� ெசா��,

நா�க� இ��� அ��தமாக வாைய ���ெகா�ேடா�.

”��க� ப�ைச� �ழ�ைதக�; உ�க���� ச�க� ெத�யா�; ’�ேதச���ர�’ பைழய கால���

ப����ைக பார� எ��ைத� �ர����, அ� த�ெகௗரவ� ெபயைர� ெக����ெகா��மா?”

எ�� ெசா�� ���தா�. இந�� ேக� சமாதான�ைத�� நா�க� ஏ���ெகா�ள��ைல;

அ��தேக���� இட� ைவ���ெகா�ளாம� பார�யா� ெசா�னா�: ” என��� ’�ேதச���ர’

���� ெகா�ைக�� ேவ�பா�, எ� எ��ைத உ�க� ப���ைக�� ேபா��க� எ�� நா�

அவ�க�ட� ெசா��வ� �யாயமா�மா? ேம��, இ�ெபாழேதா த��� ப���ைகக��� ’

���ய க�ட�.’ எ� ஓ� எ���� �லமா�� �ேதச���ர��� ஆப�� வ�தா� எ�ன

ெச��ற�? நா� எ�ெக�ேக எ���ேறேனா அைதெய�லா� ச��கா� க� ெகா�டாம� பா����

ெகா����பா�க�. ’�ேதச���ர�’ ேப�� அவ�க� ’லப�’ ெக�� பா��தா�� பா�வா�க�.

இ�ெபா�� ஒ��காக நட��ற ப���ைக ’�ேதச���ர�’ ஒ��தா�. எ�னா� அத�� ஏ�

ஆப�� வர ேவ���?”

எ�க�� ஒ�வ��� வா������ ெகா�ச� ஜா��; ”அவ�க� உ�கைள எ���ப�

ேக�டா�களா ?” எ�றா� அவ�. ேக�காதவ�ைற� ’�ேதச���ர�’ ��வா�க��ேப��

ேபா�டாெலா�ய, அ�த ந�ப��� மன�சமாதான� உ�டாகா� ேபால�ேதா����.

பார�யா� ேந��� ேநராக யா�ட�� ச�ைட ேபா�வா�; யாைர�� க���பா�. ஆனா�, எ���

இ�லாதவ�கைள� ப�� அவ�� ேப�� ெக�ட வழ�க� அவ�ட� ���ட� �ைடயா�.

’�ேதச���ர�’ ஆ������ என�� ஏ� எ�த ேவ���? ��க� அவ�க�ேப�� �� ப�

�ம�த� பா��ப� தவ�. பார� உ�க���� ெப�யவ�. அவ�க���� ெப�யவனா���க

ேவ��ெம�ப��ேடா? உலகம�யாத ப�ைச� �ழ�ைதக� ” எ�� ���தா�.

இ�த� ப�� எ�க��� ஒ�வா�தா� சமாதான�ைத� த�த�, பா�யா� ’�ேதச���ர�’

��வா�கைள ஆத���� ேப�னா�� அவ�����த மன��ைறைய அ�த� ேப�� ஒ�வா�

ெவ��கா������ட�. எ�க��ேகா ஏ� ேக�ேடா� எ�றா���ட�. ஆனா� எ�ன 45



ெச��ற�?

1910 – 1911 ஆ� வ�ஷ�க��, பார�யா�� ெபய�� ������ நா� ��வ�� பரவ��ைல.

அரசா�க�ைத எ����� ேபாரா�பவ� எ�� ம��� ெத���. இல��ய�ைத�� அர�ய�

ேபாரா�ட�ைத�� ����� பா���, பார�யா�� இல��யேமைதைய, க����றைன அள��

பா��க அ�ெபா�� ��யாம�ேபானா�, அைத�ப�� இ�ெபா�� யா�� ���ர� ேபசலாகா�.

ெராெம� ேரால�� எ�ற �ெர�� ஆ��ய�� ேமைதைய உலக� ஒ���ெகா�ள� �மா� நா�ப�

வ�ஷ�க� ெச�லேவ�����த�. 1905 – 1910 இ�த வ�ஷ�க���� பார�யா��

ேமைதைய� த��நா�� ஆ��ய�க��, ம�றவ�க�� ெத���ெகா�ளாத� ெப��தவறாகா�.

��ெனா� கால���, ெச�ைன��, ’�டா�ட��’ எ�ற ஆ��ல� �னச� ஒ�� நட�� வ�த�.

அத�� ராமேசஷ�ய� எ�பவ� அ�ப�. இ�தப� ப���ைகைய�தா�, ��ன� ’�� இ��யா’ எ�ற

ெபய�ட� � அ��ெபஸ�� நட�� வ�தா�. ’�டா�ட��’ ப���ைக�� பார�யா����

��பேகாண� �ரெராபஸ� ��தரராம�ய� அவ�க���� அ�ைவத� த��வ த�சன�ைத�ப���

�மா� நா�� மாத கால� வைர�� வாத� நட�� வ�த�.

இ�த வாத��� ஒ� �வார�ய�. த��வ��� �யா��யான��� இர�� ேப���� அ���ராய

ேபத� வ����ட�. ��தரராம�ய���� சா��ர ஆரா���� பழ�க� �ர�ப�� உ��.

பார�யா��� அ�வள� பழ�க��ைல. இவ�க�ைடய வாத� எ�ப� நைடெப��ற� எ�பைத�

கவ��க இ�த� க��ைரக� வ�� ப���ைகைய எ��ப��த வ�ணமா�, நா�க�

�������ெகா����ேபா�.

��தரராம�ய���� ப�க பல� அவ�ைடய �� ப���. பார�யா���� ப�க பல� அவ�ைடய

���ய அ��� ேமைத�� ஆேவச�மா��. இர�� ம�தகஜ�க� ேமா��ெகா�டா� அ�

எ�ப� இ����? �ர�ைடய த�ைமைய இ�ெனா� �ர�தா� அ�ய ����; ��தரராம�ய�

ப��த �லவ�; பார�யாேரா ேமதா�. ஆ�சா�ய ச�கர�ைடய த��வ� எ��ேல பார�யா����

��ப��� ேபா���ட�.

எவ�� ஈ�வர�த�ைமைய அைடயலா� எ�ப� பார�யா�ைடய க��. எ�லா� ஈச� எ�ப�

அ�ய�ைடய வாத�. பா�ைவ�� இர��� ஒ�� ேபால�ேதா���. எ�லா� ஈச� எ�ப�

கா�த� த��வ� எ�பா� பார�யா�. ம�த� ஈ�வர� த�ைமைய அைடவதாவ� எ�� அ�ய�

ஏளன� ெச�வா�. எ�க���� பார�யா�ட� அள� கட�த �ேரைம. எனேவ, அவ�

ெசா��வ�தா� ச� எ�ப� எ�க�ைடய எ�ண�. இர�� ேப�ைடய ஆரா���

வாத�கைள�� ������ பா���, ����� வரேவ��ய ேதைவேய எ�க���� �ைடயா�,

ஆனா�, ெத��த ெத��த இட��� இைத� ப��� ேப�� வ�தெபா��, நா�க� �ைன�த�

ச�ெய�ற ����� வ�ேதா�. அதாவ�, இைத�ப�� அர��த�� ப�களா�� ச�பாஷைண

�ற���. ��தரராைம�ய��� உ�ைம�� அ��� �ைடயாத எ�� அர��த� ெசா��வா�. ’

த��வ�ைத� த��க�தா� காண ��யா�. அைத அ�ப��க ேவ���’ எ�பா� அர��த�.

ெப��பா�� �� ப�����ள ப��த�க���� த��வ அ�பவ� இ��ப��ைல. அவ�க�

த��க ஆரா��� கஜ�ேகாலா�, மக�தான உ�ைமகைள அள�க� பா���றா�க�.
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�தவாத ேகாகேல���, ேலாகமா�ய �லக���� ���யாச� எ�ன? ச���ர���,

ெபா�ளாதார��ைற��, இல��ய���, ேப���, ேகாகேல இைணய�றவ�, ஆனா�, ேலாகமா�ய

�லக�தாேன, ேதச�தா�� உண���ைய�� ச��ைய�� ஒ���ட� ெச�தா�? �ம�சன���

ைகேத��தவ�, �� எ�தேவ��ெம�ப��டா? ேகாகேல இய�ைக�� ப�யா� �லக�

இய�ைக�� �த�வ�, ஈச�ைடய த�ைம ந�தனா���� ெத���. ந�தனா�� ஆ�ைட���

ெத��ேமா? ந�தனா�� ஆ�ைட, எ�ைனேயா வ�� சா��ர�கைள ஏ� ஏடா�� �ர���

பா������றா�. எ�றா��, கைட��� ஆ�ைட ந�தானாைர அ�ப�ய ேவ�����த�.

த��நாட�� க�த சா��� ேமதா� ராமா�ஜ� யா�ட� க�த சா��ர ��ைச ெப�றா�?

ஆ��ேபா�ட ச�வகலாசாைல ��ண� ஹா�� அவ�க��� ராமா�ஜ� கண��� ேபா�ட வ�

�ல�ப�வத�ேக ��ட காலமா���. �ழ�ைத��� பா����ற இட� ெத���. ம�றவ�க����

பாேல ேதைவ��ைல பாைல�ப��� த��கவாத�தா� ேதைவ.

��தரராம�ய� பார�யா�� ஆ��ல� �லைமைய� ேபா��னாேரெயா�ய, பார�யா�� வாத�ைத

ஒ���ெகா�ள��ைல. இேத ��தரராம�ய�, அர��த� எ��ய ’ �ைத க��ைரகைள’

அ��தமாக� க�������றா�, வாத�� க�டன�� �லவ�க�� ெபா��ேபா��.

உ�ைமைய நா�வ�� அத�காக உ�ைர ��வ�� ேமதா�க�� கடைம.

47



ப�� 12

���ேச��� ஒ� ைம� வட�ேக ���யா��ேப�ைட எ�� ஓ� ஊ� இ���ற�. அ�த ஊ��

���ணசா� ெச��யா� எ�� ஓ� இைளஞ� இ��தா�. அவ����தா� ெவ�ல��� ெச��யா�

எ�ற அ�ைமயான ெச�ல� ெபயைர� பார�யா� ெகா��த�.

���ணசா� ெச��யா� ெரா�ப� ‘��ைள’ ந�ல ெக��யான, இர�ைட நா� உட��. அவ�ட�

உட�ேலா மன��ேலா ேசா�ைவ ஒ� நா�� பா��த��ைல. அவ���� ெச�ல� ெபய�

அைம�த�, அவ�ைடய உட� உ���� காரண��னா�.

இ�த ெச��ய���� ெதா��, ெநச�. ெகா�ச� ����� பண�� உ��. �� �யாபார��

நட��ெகா�� வ�த�. அவ� அ��க� பார�யா�� ����� வ����வா�. எ�தைன நா�ைக

ேவ��மானா�� ெமௗனமா� உ�கா�����பா�. �த�� பார�யாைர, ’�வா�’ எ��

����வேதா� ச�.

பார�யா��� அவ�ட� �ர�ப� ��ய�. அவ�ட� தா� பா�ய பாட�கைள� பா��

கா���ப�� பார�யா��� �ர�ப� ����. ெச��யா�� �க�ைத� பா��தா�, அவ� ஓ�

இல��ய ர�கெர�� ேதா�றா�. அவ��� அ�ெபா�� (1910 – 1911) வய� �மா� இ�ப�

இ��கலா�.

” இவ�ட� பார�யா� �ணாக வா���� கா����றாேர!

” எ�� எ�க�� �ல� எ��ய���.

ஆனா�, ���க ேவ��ய ப����, எ�க��� ��னேம ’க��’ ெக�� ������வா�. ேசாக

ரஸ� க�ட� ��தா�, ெச��யா�� �க�ைத� க� ெகா�� பா��க��யா�. �க��� உ��க�

தா�டவமா��.

பா�ைவ�ேல நா� எ�வள� ஏமா�� ேபா�ேறா� எ�பத��, ���ணசா� ெச��யாைர ஒ�

உதாரணமாக� பா�யா� அ��க� ெசா��வா�. ”எ�த� ���� எ�த� பா�� இ���ேமா, யா�

க�டா�?” எ�� ேப�ைச ������வா� பார�யா�.

இ�மா�� சமய�க��, பார�யா� �ல கைதக� ெசா��வா�. அ� பைழய கைததா�. ந�ப�

ெச��யா��� அைத� பார�யா� �ரேயாக� ெச�ததா�, அைத� ெசா�ல ேவ������ற�.

இர�� ேப�, கா���பாைதயாக� ேபா�� ெகா����தா�களா�. ஒ�வ� ��யானவ�. ம�றவ�

ெச��யா�. கா���பாைத�� ��ட� பய� ஜா�� இ����� �� கா�ைட� கட���டலா�
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எ�� இ�வ�� பயண� �ற�ப�டா�க�. ஏேதா அவேக�டா�, இ���� ேபான�ற�தா�

அவ�க� கா����� �ைழ�தா�க�.

இ�த� க�ட���, ” ஏ� ெச��யாேர! கைத ச�யாக� ெசா�ல ேவ��மானா� இ�த� சமய�

��ட�க� வரலாமா, அ�ல� ெகா�ச �ர� வ� நட��, ��� ேநர� ஆன �ற� வரலாமா?” எ��

பார�யா� ேக�பா�. ”எ�த� சமய��� வ�தாெல�ன? நா� பார�யாேரா� வ���ரயாண�

ெச��ற ெச�� என�� எ�ன பய�, எ�ன அவமான� ?” எ�பா� ெச��யா�. அ�சா அ�ப��

ெசா�ல�பா, த�கேம!” எ�� பார�யா� ���� ���� ���பா�. நா�க� ம��� ���காம�

இ��ேபாமா?

��ட�க� ��யானவைன ைநய� �ைட��, அவ�ட���தைத� ����� ெகா�டன�.

ெச��யா� (கைத� ெச��யா� தா�) பா��தா�; ேப�� ��� இ�லா� ப����ெகா�டா�.

��ட�க� ெச��யாைர� ேகாலா� த���பா���, ’ க�ைட� �ட��ற�’ எ�றா�க�. ” உ�க�

���� க�ைட ப�� �பா�� பண�ைத ம��� க��� ெகா�����ேமா?” எ�றா� ெச��யா�.

” எ�ன ெச��யாேர, ச�தாேன கைத?” எ�றா� பார�யா�. ” கைத எ�ப� இ��தா��, அ�

இ�ெபா��தா� ���த� ” எ�� ம������ ப�� �பா�ேநா�ைட எ���� பார�யா�ட�

ெகா��பா� ெச��யா�. ” கைத�� ��ட�க�; நா� பக� ெகா�ைள�கார�” எ�� ெசா��,

பார�யா� கடகடெவ�� ���பா�. பார�யா� ����ெகா�� இ��பைத பா��ப��

ெச��யா���� �ரமான�த�. க�ெகா�ட மா�டா�. பார�யா�� �க�ைத அ�ப�ேய அ��

���� ��வைத ேபால ல��� ேபா���பா�. அ�தைகய� ெச��யா�ட� த�ர, ேவ�

யா�ட�� அ�வளவாக நா� பா��த��ைல.

எ�ன ஆ�ச�ய�! ெச��யாைர� பா��தா� ஒ��ேம ெத�யாத, ஒ��ேம �ள�காத

அ�பா�ைய�ேபால இ��பா�. ஆனா�, அவ� ெச��ற கா�ய��, அபாரமா� இ����.

பார�யா� ெசா��ய கைதைய, ெச��யா� எ�வள� ேந���யான நைக��ைவ�ட� ���தா� !

�ைளயா���காக அவ� பார�யா�ட� அ�த �பா�கைள� ெகா��க��ைல, பார�யா��

�ைலைமைய அ��ேத ெகா��தா�.

பண� ெகா���ற ச�க���, பார�யாேரா� �ர�ப ஜா��ரைதயாக� பழக ேவ���.

அவ�ைடய ைக�� பண� இ��கா� எ�ப� உ�ைம. ஆனா�, ��ைச�கார���� ��ைச�

ேபா�வைத� ேபால �ைன���ெகா�� எவேர�� உத� ெச�ய ��வ�தா�, அவ�க�

பார�யா�ட� அவமான� ப��� ேபாவா�க�,

” ேமா� ������ பா�பா! – அவ�

�க��� உ������ பா�பா ! ”

இ�த மா��� பார�யா�� பா�பா� பா��� பா����ப� உ�க��� �ைன� இ��கலா�.

பார�யா���� ��ைச� ேபா�வதாக எ���ெகா� ஆட�பர��ட� உத� ெச�பவ�க���,

ேம�ெசா�ன பா��� உ�ள இர�� த�ைட�� ��சயமாக� �ைட���. அ�த� சமய�க��

பார�யா�� ெரௗ��ர� ெபா�� எ��. �க�ைத� பா��கேவ ��யா�. க�க� ��ெபா�கைள�

க��வன ேபால இ����. �ைச �������. ” மடய�! நா� ஏைழேயா! அவ� ச��ர� க��
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ைவ������ �மாேனா?” எ�� ஆ��ர�ேதா� ேப�வா�.

பார�யா��� யா�� ��ைச� ேபாட��யா�. பய�ப�� ��வாச��ட� க�ப� ேவ��மானா�

க�டலா�. அவ� க��ச�கரவ��� அ�லவா? அவ� �ைட� �� வா�� மா�த�க��

மன�ன�க�� ��� ெச��தலா� அ�ல� க�ப�க�டலா�. காலணா ேக��� கைட�ெத��

��ைச�காரனா அவ�?

இ�த� ச�த��ப��� என�� ஒ� கைத ஞாபக� வ��ற�. இ���� ஆ��ய�க����,

ஸா�ேவ� ஜா�ஸ� எ�� ஒ�வ� இ��தா�. அவ� ேம�ைம வா��த �ண�ல�; மக�தான தைய

உ�ளவ�; ேமதா�. ஆனா� ���ய த���ர�. அவ�ைடய த���ர��� ெகா�ைமைய ஓ�

அ�பரா� தா�க ��ய��ைல. ஜா�ஸ�ைடய பாதர�ைசக�, அ� அ�ைட ேத��� நாலா�

ப�க�க��� ���� ���� ேபா���தன.

அ�ப��� ஜா�ஸ�ட� ந��க�. ஜா�ஸ���� ெத�யாம�, ந�ரா�����, ஜா�ஸ�

�����த அைற��, ��� பாதர�ைச ேஜா� ஒ�ைற அ�ப� ைவ������ ேபா���டா�.

காைல�� �� ேஜா�க� ’�க��� ���தா�’ ஜா�ஸ�. யாரடா அவ�, எ� ஏ�ைமைய� க��

ஏளன� ெச�ய� ���தவ�?’ எ�� அவ� எ���ெகா�டா�.

ேஜா�கைள அைற�� ெவ�ேய ெகா��ேபா�, ைக�ெக���ற உயர��� க��, ”இ�த

ேஜா�கைள� �����தனமாக இ�ேக ெகா�� ைவ�தவைன, இைவகளாேலேய அ��ப�

உ�த�” எ�� கா�த� ���� எ��, அைத ேஜா�க�� ஒ�� ைவ�� ��டா�. ம�நா� இர��,

ேஜா�க� இ��த�ட� ெத�யாம� ேபா���டன.

இ� நட�த கைத. ஜா�ஸ��� வ�த� �ேநாதமான, அச�ட� ேகாபம�லவா எ�� ந���

ெப��பா�ைமேயா� சாதாரணமாகேவ எ�ணலா�. ”அதானாேலேய நா� அச�� அ�ைமகளாக

இ���ேறா�” எ�� வா�����காக� ப�� ெசா�ல என��� ேதா���ற�. ஆனா�, ���கான

ப�� ெசா�வதா� லாபெம�ன?

பண� ச�ப�தமாக, பார�யா�ட� இ��த��ட� பழகேவ���. அவ�ட� பழ�ய

ந�ப�க��ெக�லா� இ� ந�றாக� ெத���. பார�யா� யா�ட�� ந�றா�� பழ��

ெத��தாெலா�ய – ேல�� பண� ேக���டமா�டா�. ேக�� வா�ழ�ப�� அவரா� தா�க

��யாத கா�ய�.

ஒ� சமய�, பண���� ெரா�ப �ைட. ���� உண�� சாமா�க� இ�ைல. ஐ�� �பா�

ேவ��ெம�� ஒ� ந�ப���� க�த� எ�� அ���னா� பார�யா�. க�த����� ப��

இ�ைல. சாய�கால� அ�த ந�பைர� ச���க ேந��த�. ”பார�! உ�க��� நா�

அ������ேப�. இ�த ஒ�தாைச நா� ெச����தா�, உ�க��� மன�சமாதான� ஏ�ப��,

உ�க�ைடய ேமைத�� ��ைம ம���� ேபா�����. உ�க� ேமைதைய அ����ட

என��� ச�மத��ைல” எ�� ����ெகா�� ந�ப� ெசா�னா�.

பார�யா���� தா�க ��யாத ஆ��ர�. ”ஓ�! அள�ைப �����. ேமைத�� த���ர� ம���

ேபாதாதா! அேதா�, �� ஏளன� ேவ� ெச�ய ேவ��மா! உ��ைடய மன�பா�ைமைய� �� 50



���த� ெச�ய ��யா�. அைத அ�ேயா� தைல���ற அ���� �ர��� த��வ� இ�த

நா����� ேதைவ” எ�� ெசா����� அ�த இட�ைத ��� அக�றா�.

�லவ� வ�ைமைய, க�க�� த���ர�ைத ஏளன� ெச�ய� ���தவ�க� ம�த� பத�க�.

அவ�க��� ல��ய உய���, உண���க�� ேம�ைம�� �ள�க��ைல எ�ப� ெத��.

”கால� ேபா�; வா��ைத ����” எ�ற அ��வமான பழெமா��� உ�ைமைய� கன���

க�ட�யாதவ�க� அவ�க�. வ�ைம�� ��ைம�தன� ெகா�ட கா�ய� எ��� ெச�ய�படா�.

ஜா�ஸ�, பார�யா� ெச�தைத��, ந��� பல� ’வ���� �ைழ��’ எ�� ச��� ��ச��லாம�

��ச� ேபா�வைத�� ஒ����� பா��தா�, அவ�க� ெச�ைக���ள நய� ந�றா�� ெத���.

மாைல ேவைள�� ந�ப�க� ���ெகா�டா�, அவ�க��� ஏேத�� �����க� வழ�க

ேவ��� எ�� பார�யா��� ஆைச உ�டா��. அ�த� சமய���, அ�ைம ���ணசா�

ெச��யா� அ�ேக அட�கமா� இ��பா�. பார�யா�ட� ஏதாவ� ெச�லா� பண�����. அைத

எ��� ந�ப�க�ட� கா��, ”இ� ெச��மா, பா���� ெசா���க�” எ�பா�. ந�ப�க�

ெச�லா� எ�றா�, ”ெச��� ெச�லாதத��� ெச��யா� அேதா இ���றா�” எ�� பார�யா�,

வா�ைச�ட� ’ெவ�ல��’ ந�பைர� ���� கா���பா�.

மகா ���ம �����ளவரான ���ணசா� ெச��யா��� இ�த� ���� ெத�யாதா? உடேன

ேநா�ேடா பணேமா ெவ�ேய வ��. பண��லாம� பார�யா�ட� வரலாகா� எ�ப�

ெச��யா�� ச�க�பமா? ெச��யா� ம��� எ�ெபா��� பண� இ���� எ�ப� பா�யா��

ந���ைகயா? ெச��யாைர�ேபால அ��வமான �ண�கைள� பைட�தவ�க� ந� நா��� �ல

ேப�கேள.

இ�த� ெச��யா���, ���யா��ேப�ைட�க�காைம�� ஒ� ேதா�ட���த�. இ�த�

ேதா�ட�தா� பார�யா�� ”��� பா���” �� கா�� �தல�. இ�த� ேதா�ட��� ஓ� அ��த�

நட�த�. அைத� ப��� �ற� ெசா���ேற�.
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ப�� 13

ம�த�க��ெக�லா�  நடமா�ட���  ஆைச.  ஒேர  இட���  ��ட  கால�  இ��ப�  ��யாத  கா�ய�.  அைடப���

�ட�ப� �ைறவாச� ேபால. க����� ��ய கா��, கா���� ��ய �ர�க�, கா��� நடமா�ட�, ர�த���� ஓ�ட�,

உ�ள�����  ��த�  ��ய  உண���க�  –  இைவ  ம�த����  ேதைவ.  ஒேர  இட���  ��ட  ேநர�  உ�கா���

ெகா����தா� கா� ’மர��� ேபா���ட�’ எ�� ெசா��, அைத ��ட�� மட�க�� உைத�க�� ெச��றா�க�.

மன����� நடமா�ட� ேவ���. இ�லா��டா� அ��� ’மர��’� ேபா��. பார�யா���� ���ேச�வாச� �ைற

வாச�ைத� ேபாலேவதா���த�. எ�வள� கால� ஒேர�த �க�கைள� பா���� ெகா��, ஒேர ’ெஸ�’ ஆ�கேளா�

ேப��ெகா����ப�?  ���ேச�  அர�ய��  �����  இ��ய  ேதசப�த�க�  கல��ெகா�ள��டா�.  �������

உ�ள� பைட�தவ�க�, இ�தைகய �ப�தைனக�ட� �கமாக� கால�த�ள ��யா�; மன� தா���ேபா��.

அ�ப ம�த�க�ட� ேப��� ச�லாப� ைவ��� ெகா�வைத�கா���� ெமௗன �ரத� ேமலான� எ�� ஓ� அ�ஞ�

�����ப� உ�ைம. வா��ைதக���� க���க���� ல��ய����� ெகௗரவ� ெக���ேபா��. �க� எ�றா�

�றைர வ����� தன�� ம��� ேத��ெகா��� �க� எ�� அ�ப� எ���றா�. உலக �க� எ�றா� அ� ஏமா��

ேவைல,  ஏமா���க��� எ�� எ���றா� �ட�.  க�ைத எ�றா� ����பா�� எ�ற ஆபாச  எ�ண� அவ�

மன���  ேதா���ற�.  �த�தர�  எ�றா�  உ�ைர  இழ�பத��  எ�ப�ட  த�ெகாைல�  ச�த��ப�  எ��  அவ�

மய���றா�.

இ�த�  ேகவலமான  �ைல��  ம�த�க�  இ��பா�களா��,  ேமதா�க�  எ�ன  ெச�வ�?  இ�த  �ைல��  ���

கா�ய�க� ெச�யலா�. ஒ��, ெமௗனமா� இ��கலா�; அ���க�� அவ�ைற� ெபா��ப��தாம�, ��வாதமாக�

த�க� க��ைத உலக����� ெத���கலா�; கைள��� ேசா��� ேபா��கால���, இய�ைக� தா��ட� சர� �கலா�.

இ�த ��� கா�ய�கைள�� பார�யா� ெச�தா�.

ேதா�ட�க�� வ��ப�, கட�கைர��� ேபா�, கட�� ஓ��லா அைல ஒ��� ஊ�ப��� த� கவைலைய மற�ப�;

��� கால� ெமௗன �ரத� ெகா��வ�; த� க��ைத ெவ���வ�—இைவகைள� பார�யா� ெச�� வ�தா�.

ப�ைச�  பேசெல��  க�ைண�  கவ��  மர�ெச�  ெகா�க��ள  ேதா�ட�ைத�  கா�வ��,  அ��  வ��ப��,

பார�யா���  அள��லாத  ஆன�த�.  வள�����  �ரைண��லாதவ�க�ைடய  �க�கைள�  பா��பைத�கா����

வள��ற  ெகா�ைய�  பா���  ஆன�தமைடயலா�  எ��  பார�யா�  அ��க�  ெசா��வா�.  ”ேராஷ��லாத  �க�ைத

எ�ப� ஓ� பா����ெகா�ேட���ப� ?” எ�� ெநா���ெகா�� ெசா��வா�.

இ�த  மா��,  ெவ�  ���தா�ேபால�  ேப��  கால���  பார�யா�  ������  இ��க  இைசவ��ைல;  யாைரேய��

அைழ���ெகாண�, ந�ப� ���ணசா� ெச��யா�� ேதா�ட����� ேபா���வா�; அ�ல� ���ேச��� அ��த

���ய����� ேபாவா�. 52



ேதா�ட��� மர�கைள�� ெச�கைள�� �ள�ைத�� ��ன��� ���கைள�� பா��த�டேன, பார�யா�� அ���

ச��� எ�லா� எ�ேகேயா மாயமா�� பற�� ேபா����. ர�க�த�ைம பைட�த உ���ள ேதாழ�க��� ந�ேவ

இ��பதாக அவ� எ���ெகா�வாேரா எ�னேவா?

ஸ�க-க-காமா  எ��  அவ�  வா����ேள  ெசா���ெகா�டா�,  ��ய  பா�����  தாள�  ேகா��  ெகா�����றா�

எ�� ப�க�����பவ�க� ெத���ெகா�ளலா�. மர�ைத ெவ���� பா��பா�; �ள�ைத உ��� பா��பா�; ஆகாய�ைத

����றா�ேபால  மா�ைப  ெவ�ேய  த��,  தைலையஎ�வள�  �ர�  �����  உய��த  ���ேமா  அ�வள�

�ர������ உய���� பா��பா�; ஸ�ஸ-ஸ�ஸ-ஸ�ஸ எ�� ����டாம�, உர�க� க��வா�. வல�காலா� தாள�

ேபா�வா�; தவ��ேபானா� இட�காலா� ��ைய உைத�பா�. ஒ� ��ஷ� ெமௗன�. ”ெசா� ஆ� ெவ� ச�ேக ” எ�ற

���ர�,  ��பா�.  இ�லா��டா�  தா�மானவ��  க��க��  ஒ��,  ”ம�தகஜ�  என  வள��தா�”எ�ற  ச�ேதாஷ

�ைற��. ���� ஒ� �ைற ஸ�க-க-காமா.

�ழ�ைதைய�  ெப�ெற����  �ரசவ  ேவதைனதா�.  உ�சாக��  ேசா���  ஒ�ைறெயா��  ����ெகா��  ெவ�

வ�வைத� பா��க� ெகா��� ைவ����கேவ���. ம�த உலக�ேதா� பார�யா��� அ�ெபா�� உறேவ �ைடயா�

எ�� ெசா���டலா�. ���பா�� வ��ற ேவக���, அ� அவ�ைடய ��ைடேய ������ேமா எ�� ேதா���.

பார�யா�� �த�க�� ர�த� பைச, �வ கைள இ���ற� எ�� ெசா��வ�� ெபா�ேய �ைடயா�.

கைலஞ�க�,  ேமதா�க�  ���க���கைள  உலக����  அ���ைக��  எ�ன  பா�  ப��றா�க�  எ�பைத  உலக�

ெத���ெகா�ள ��யா�. ��� க��� ஒ��-�வ கைள �ைற�த க���; த��கவாத� �ைற�த க��த�ல-ேமதா�க��

உ�ள������ ெவ� வ�வத���, அேத உட� ��வைத�� ����, ந�ந��க� ெச�� �ராணைன அைர�ைற�

�ராணனாக�  ெச�����ற�.  உலக���காக  ேமதா�க�  ஒ�ெவா�  ��ஷ��  உ�ைர  ���றா�க�  எ�ப�  பல

வைகக��� உ�ைம.

இ�த மா�� அவ�க� ஏ� உ�ைர �டேவ��� எ�� �ல� ேக�கலா�. அ� இய�ைக� தா�� ெகா�ய ��. இய�ைக�

ச�ட�ைத  ஏளன�தா�  ெகா�ல  ��யா�.  �ழ�ைத  �ற�த�ட�  தா����  பா�  சர�பைத�  த��க  ���மா?

�ழ�ைதகைள� பல ஏராளமான ம�த�க� இ�த உலக��� இ���மள��, ேமதா�க�, ��ஷ� தவறாம� உ�ள���

�ரசவ ேவதைன�பட ேவ��ய�தா�.

ராம���ண  பரமஹ�ச�,  ப����  பல�த  பாவ�கைள  அ�ப��பத�காக,  பல  வைக  ����களாக�  த�ைம�

பா����ெகா�டாரா�.  ���ண�ட�  ராைத��  இ��த  காத�  ப��ைய  உய��ததாக�  ெசா��வ���.  அைத

அ�ப��பத�காக�  ேசைல�����ெகா��,  த�ைம�  ெப�ணாக�  பா���,  நட��ெகா�டாரா�.  ராம�ட�

ஹ�மா���  இ��த  இைணய�ற  ��வாச  ப��ைய  உண��ெபா���,  வாைல�  க���ெகா��,  மர��ைள��

உ�கா���ெகா��,  ராமநாம�  ஜ��பாரா�.  இைவ  ராம���ணர�  ேக��  ேச�ைடகள�ல;  நாடகேமைட

ேவஷ�கள�ல.

பைட��, க�ைத மய�, க�ைத உ�ள�ைத� ெபறா���, பைட��� ��ப�ைத�� ரக�ய�ைத�� அ�ய ��யா�

எ��  பா�  ��ன  ச��ரபால�  அ��வமான  உ�ைம  த�சன��ட�  ெசா������றா�.  க�க��  உ�ள�  கபட�

இ�லாம� ஒ���ெகா�� உறவா�� பா�ைம, க�க��� ����� உ��,

�கேழ�����  ஒ�ட���த����  ச�ைட.  �கேழ��  அ��வமான  க�.  ஒ�ட���தைர  அகரா��க�  எனலா�.  பல

ரக�களான  வா��ைதகைள�  ெகா��வ��  ஒ�ட���த�  சம��த�.  ேசாழ  ராஜ���  இ�வ�  ேப���  ��ய�.
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பா���பாடேவ��� எ�� அவ�க��வைர�� அரச� ேவ���ெகா�டா�. ஒ�ட���த� �த�ேல பா�னா�. ���,

அைத ”ெவ��� பாடேவா,  ஒ��� பாடேவா ?”  எ�றா� �கேழ��.  ”ஒ��� பா�க” எ�றா� அரச� ஒ�ட���தைர

ஒ��� �கேழ�� பா�யதாக� கைத.

இய�ைகேய ஓ� அ��தமான ஒ�� ேவைல. �வரா�க� அைன��� த���� த��� ��பதாக� ேதா��னா��, அைவ

யா��  ��சமமா�  ஒ�ேறாெடா��  ஒ���ெகா������றன.  ம�த�ைடய  ேதக�ைதேய  எ����ெகா�ேவா�.

காேலா� தைல ஒ���ெகா������ற அ��த� எ�வள� ����ரமா����ற�!  தைல�� ெதா�ெல�ன!  கா��

ேவைலெய�ன!  �ைனயள��ட�  ெபா��த��லாத  ேவைலக�!  எ�றா��,  இைவ  இர�����ைடேய  இ����

ஒ��தைல� பா��தா� �ர����ப� இ���ற�. பார�யா� பா��றா�.

” கா�ைக ��� எ�க� ஜா� – ��

கட�� மைல��, எ�க� ��ட� !

ேநா��� �ைசெய�லா� நாம�� ேவ��ைல

ேநா�க ேநா�க�க� யா�ட� !”

இ�தா� க�க� உலக���� எ��� உபேதச� ெச��� �லம��ர�. �வரா�க���� இ�த ஒ��த� எ�ப�ெய�லா�

���� �ட��றெத�பைத நவரஸ�க�� த��ப, ��தாரமாக, �தரைண�ட� ேபசவேத க�க�� ேவைல.

”ேநா���  �ைசெய�லா�  நாம��  ேவ��ைல”  எ�ற  உ�ைமைய  எ�த  ம�த�  உண��றாேனா,  அவ�  க�,

அவ����  பைகைம  �ைடயா�;  எனேவ,  பல�ன�  ����ட�  �ைடயா�.  ”ேநா�க�  க�யா�ட�  ”  அவ���

ஏ�ப�வத�� எ�ன ஆ�ேசபைண����ற�?

��ைதயா��ேப�ைட ���ணசா� ெச��யா�� ேதா�ட��ேல, ேநா�� ேநா��� க�யா�ட� ஆ�வா� பார�யா�.

அவ�ைடய ஆன�த� வ�ஷ தாைரயாக� ெப��கைட��. உ�ம�தைன� ேபால – ெவ�ெகா�டவைன� ேபால – �ல

சமய�க��  அவ�  ஆ���வா�.  இய�ைக��  ��சார  ச��,  க�ைத  உண���  எ�ற  க��  �லமாக,  பார�யா��

உட��� உ�ள���� �ைழ�� பா���, பர�, ����� ேபா��ெபா��, அவ� ஆன�த� ���டாம� ��மா இ��க

���மா? �ர�ேல ஸ�க-க-காமா; கா�ேல தாள�; ைகக� ெகா�� �ழ���. உட� ��வ�� அ�நய�தா�. ேதக��

மன�� அ�ப���� ஆன�த�ைத�� ச��ைய�� க�க� ெவ�� கா�����.

�ழ�ைத  �ற�த�ட�  ேசா���  ���ைர��  ஆ������  தா�மா�கைள�  ேபால,  க�ைத  �ற�த�ட�  பார�யா�

ேசா���ேபா�, ம� தைர�� ப����ெகா�வா�; தைல��யரமா� எைத�� ேவ�டா�. எைத�� ெகா��க எ�க����

ைத�ய�� உ�டான��ைல. இய�ைக� தா� ந��தன� ெச�த உட��� இய�ைகயான சயன�தா� ேவ��� ேபா��!

��� ேநர�, க�ணய��த� ேபால� பார�யா� ப����ெகா����பா�. அ�ெபா�� அவ� உ�ள��� எ�ன �க�ேமா

ெத�யா�.  ���  வா��  ேபா�டா�ேபால  எ�����பா�.  ேச�க�ைற  �ைன���ெகா��  ேம��ச�  தைர�����

அ�மா  எ��  அல��ெகா��  ஓ�வ��  ப�வாக  அ�ெபா��  பார�யா�  எ�  க�����  ப�வா�.  ேச�க�ைற�

பா��த��, அ�ல� அத� �ரைல� ேக�ட��தா� ப��� தாப� த���. ��� ேநர������ �க��த இய�ைக��

ஆேவச� ெக�� ம��� ேபா��ேறா எ�ற அ�ச�தா�, பார�யா� ��ெர�� எ�����பாேரா, எ�னேவா? இ�தைகய

ச�த��ப�க��  பார�யா��  �க�லாச�  �க��  வ�கர�  ெகா�டதா�����.  அக�பாவ�,  மா�ச�ய�  �த�ய

ேச�ைட உண���க�� ��ன�ைத �க��� காணேவ ��யா�.
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இய�ைகேயா� ஒ��� ெகா�ட உ�ள��� ��ைம இ���ேமா? எனேவ, அத� ��ன� �க��ேல எ�ப�� ேதா���?

ஆ�ர� வ�ஷ�க� உ�ேரா���தா��, பார�யா�� இ�த அ��த �க� ேதா�ற�ைத நா� ���� எ�ேபா� பா��க�

ேபா�ேற�?  க�ைத  �ற���த�ண���  கா��ய����  பார�யா��  ேஜா�  �க�ைத�  த�ழ�க��  ஆ�ர�  ேப�

பா�����தா��  ேபா�ேம?  ந�  நா�  ��சயமா�  இத���  கைட�ேத�  இ���ேம?  என��  ஏ�ப�ட  பா��ய�

����கண�கான த�ழ�க��� ஏ�பட��ைலேய எ��தா� எ� ெந�ச� வ����ற�.

’பார� தாஸ�’ எ�ற �ைனெபய�ட� ஆ�ச�ய�பட�த�க த���க�ைத எ��� வா��யா� கனக���ர��ன�ைத�ப��

��னேம ����������ேறன�லவா? அவ� பார�யா���� ேதாழ�; ��ய�. ேம� ெசா�ன ேதா�ட�ைத�ப��

அவ� அ�சயமான ேச�ெயா�ைற� ெசா�னா�.

”கா�ற���� கட�ல ����

க�ைண ���பா� நாயகேம!”

எ�� பார�யா� பா�����றாேர, அ� ���ேச��� அ��த ெப���ய� ச�ப�தமாக�தா�. இ�ைற��� �மா� ��ப�

வ�ஷ�க��� ��, �ய� அ��த�. த��நா� ��வ�� ெவ�ள�� �ய�மான� உைட���ெகா�ளாத ஆ�க�,

ஏ�க� இ�ைல. .மர�க� சடசடெவ�� ச��� ���தன. ”காெட�லா� �றகான ெச�� ” ஆ��� நா� ��வ��.

���ேச� கட�கைர நகர�; �யலா� ேந��த ேசத�ைத அள���� ெசா�ல ��யா�. ஒ�ய�சாைல எ�ற ேதா�ட����த

அழகான மர�க� எ�லா� தைல���ற ���தன; த��� க�ப�க� ���� ேபா�ன; க�டட�க� ச��தன; �ைரக�

அ�ப�ேய �டார� அ��த�ேபால உ�கா�����டன. நகர� ��வ�� ’ ேப� ேம��த ’ கா�ைட� ேபால� ேதா�ற�

அைட�த�.

இ�வள�  பய�கரமான  ேசத����  ந�ேவ,  ���யா��ேபா�ைட  ���ணசா�  ெச��யா��  ேதா�ட�����த

மர�க�  ம���  �ழ��ைல  எ��  பார�தாஸ�  ெசா�னா�.  என���  அவ����  அ��த���  ந���ைக��ைல.

ஆனா�, �க��தைத ந���தாேன ஆக ேவ��ம? இ�த மர�க� த�����ெகா�ட காரண�ைத ��வ�� ஆராயாம�,

அ��த� எ�� அைத� ெகா�ள எ� மன� ����ற�. தன� ரக�ய�ைத� பார�யா���� ேபா��த இட� ெகடாம�

இ��கேவ���  எ�ப�  இய�ைக�  தா��  ���பேமா,  எ�னேவா  எ��  க�பைன  கல��  ேபசலா�.  ஆனா�,

ம�த�ைடய  அ��ேல  அ�ப��  மக��வ��  கல��  ����றன.  இய�ைக��  �ைத  அ�ப  அ��னா�  அள�க

��யா�; அள�பத��� க�ைத உ�ள� ேவ���.

ஆ�ர��� ெதா�ளா�ர��� ப�ேதா ப�ெனா�ேறா, ச�யாக �ைன�க��ைல; அ�த வ�ஷ ம���� ������ ச�

கெல�ட� ஆ� ����ெகா�ல�ப�டா�. இ�த ெகாைல��� ���ேச�வா�களான ����� இ��ய ேதசப�த�க����

ச�ப�த� இ��பதாக� ெச�ைன மாகாண� ேபா�சா�� �சைன.

பார�யாைர�ப��� ெச�ைன அரசா�க�தா� ச�ேதக�ப�வத�ேக காரண��ைல. மா�ேடாேலா ெவ���� வழ���

எ��யாக  இ��த  அர��த��  (  அர��த�  ேம�ப�  வழ���  ��தைல  அைட�தா�)  பா��ட�  ஸவா��கேரா�

ெந����  பழ�ய  வ.ேவ.�  அ�ய��  ���ேச���  இ�த�  கால���  வாச�  ெச��  வ�த�தா�  ேம�ெசா�ன

ச�ேதக����� காரண� எ�� ெசா���ெகா�டா�க�.

அ�த�  ச�ேதக�  எ�ப��  ெதாைல��  ேபானா��  ேபாக���;  அைத�ப��  நா�  அ�கமாக�  கவைல�  பட55



ேவ��ய��ைல. அ�த� ச�ேதக��� �ைள�தா� �ப�தமாக� ேபா���.

இ�த�  ெகாைல���  �ற�  ெச�ைன  மாகாண�  ேபா�சா�  ���ேச�ைய  ���ைக  ேபா�டா�க�  எ�ேற  ெசா�ல

ேவ���. ���ேச����ேளேய ����கண�கான ����� இ��ய� ேபா�சா�, பார�யா� ��, அ�ய� �� அர��த�

�� – இைவக�� ப�க��ேல, ��ப� ��பலாக உ�கா����பைத அ�கால��� காணலா�.

எ�லா� ெபா�மலா�ட ேவ��ைகய� ேபால நட���. ேதசப�த�க� �����ட� இ��தா�, ேபா�சா� ப�க�� ��க��

உ�கா�����பா�க�.  அவ�க�  ெவ�ேய  ெச�றா�,  ேபா�சா�  எ������,  அவ�கைள�  ��  ெதாடர

ஆர������வா�க�.  ேதச  ப�த�க���  �த��  ஏ�ப�ட  அவ�ைத  ��ன�,  அவ�க�ைடய  ���ேச�

ந�ப�க���� ஏ�ப�ட�.

இ�த மா��� �� ெதாட��� ேபாவ�� பல ��லைற ேவ��ைகக� நைடெப��. இ�த ேவ��ைககைள� ேதசப�த�க�

ெச�வ��ைல; அவ�க�ைடய ���ேச� ந�ப�க� ெச�� ஆன�தமைடவா�க�.

ேபா�சாரா�  ��ெதாடர�ப�ட  ந�ப�க��  �ல�  ஒ�  ������  �ைழ��,  அத�  ���றமா�  ெவ�ேய

ேபா���வா�க�. உ�ேள �ைழ�த ஆ� ெவ�ேய வ�வா� எ��, ெவ�ேய இ���� ேபா�சா� கா���ெகா�����,

அ���� ேபாவா�க�.

ஆைண �����டா�, ’�ளா� மா��’ வ�ேம எ�� லேபாலேபாெவ�� ப�தாபமாக� ���ர�டவா�க�. ந�ப�க�

ெச���  இ�த�  ேச�ைடகைள�  பார�யா�,  அ�ய�,  அர��த�  –  �வ��  க�������றா�க�.  ”  இ�  எ�ன

அ�ப�தனமான கா�ய�?” எ�� பார�யா� அ��க� க����� ேப�வா�..

இ� ச�ப�தமாக� பார�யா���� ஒ� ந�ப���� வாத� நட�த�.

ந�ப� : தா�க� எ�கைள� க���ப� �யாய��ைல. ேபா��கார� எ�கைள� ��ெதாட��ப�யாக நா�க� எ�ன

ெச�ேதா�?

பார�யா� : ��க� எ�கேளா� பழ��ற�தா� ��க� ெச��ற ��ற�. சகவாச ேதாஷ����� பால� �ைடயாதா ?

ந�ப� :  ��தக�ைத� தைலயைணயாக ைவ���ப����ெகா����தா�,  சகவாச ேதாஷ��னா� ப��� வ�� எ��

ெசா���க� ேபா����றேத!

பார�யா� : ஓ�! நா�க� அ��� ��தக�கள�ல. நா�க� உ���ள ��தக�க�. இ� ச��கா�� ம��� நா�க� எ�ன

ெச��ற�?

ந�ப�  :  ந�ல  ம���  இ�!  கா�தா���  �யா�  வர,  ��தா���  ம���  ெகா��தா�களா�!  ���சா�கேளாட

ேபச��டா� எ���ட� ச��கா� உ�தர� ேபா�டா�� ேபா�வா�க� ேபால இ���றேத!

பார�யா�  :  ���சா�  ��மா  இ��பானா?  ��மா  இ��க  ���மா?  த�  க��ைய  வ��ப��த�தா�  பா��பா�.

எ�க�ட�  வ�பவ�க���  நா�க�  ேதச��ைய�  �க����ேவா�  எ��  ச��கா�  பய�ப��றா�க�.  அ�த�  பய�
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இய�ைகதாேன?  அ�த�  பய��ட  அவ�க���  இ�லா��டா�  எ�க���  ம��ேப�?  ஜன�க���  எ�க�ட�

இய�ைகயாக�ேதா�றாத ம��ைப,  ச��கா�  எ�க��� வ����� ெகா���றா�க�.  ெச�ைன� ச�டசைப �லமா��

ச��கா��� வ�தனம��� ெச�ய ேவ��� எ�� என�� ஆைச.

இ�ப�� பார�ய� ெசா�ல��,  அ�த ந�ப� தம� ெப�ய ச�ர�ைத� ����� ����� ���பா�.  �ர�தாப ந�ப�

���ேச��  க���ெயா���  ஆ�சா�யா�;  ந�ல  ச��த  ர�க�;  �ெர���  பாைஷ��  ��ண�;  ச���ர�  ��கடா�

கைதக�  ெசா��வ��  சம��த�;  ஹா�யமாக�  ேப�வ��  �றைமசா�  ;  பரம  ர�க  �ேராம�.  அவ�ைடய  ெபய�

���ரம�ய அ�ய�.

ஒ��த ேநர�க�� அவ�ட� ச�பாஷைண� ச�லாப� ெச�வ�� பார�யா��� ெரா�ப� ��ய�. அவ�� பார�யா��

பாட�கைள�  ேக��  ஆன�த  பரவசமைட�தா�.  �ன�  ஒ�  தடைவேய��  பார�யா�  அவைர�  க��  ேயாகேஷம

சமாசார�  �கா��காம���க  மா�டா�.  பார�யா����  �ெர��  உ�ச�����  பாைஷ���  ச�ேதக���தா�,

���ரம�ய அ�ய�ட�தா� ச�ேதக �வ��� ெச��ெகா��வா�.

இ�த� ேபா�� அம�� கால��ேல, பார�யா�� ���� �ல �ேனாத�க� �க��.

இரக�ய�  ேபா�சா�,  பல  ேவஷ�க�  த���,  பார�யாைர�  பா��க  வ�வா�க�.  இ�த  பா��ய�  அர��த����,

அ�ய�����ட உ��.

ஒ� நா� பார�யா��� ஒ� க�த� வ�த�. அத� சார� வ�மா�:

ேஹ! க��ச�கரவ���! த�க�ைடய ���ய�கம�டல ேஜா�ைய� க���, த�க�ைடய அ��த வ�ஷதாைதகளான

பாட�கைள�  ேக���  ஆன�த�ப�வத�காக,  ைக��  கா��லாம�,  �ேடஷ�  ���  �ேடஷ�  தா��,

��ெக���லாம� கைட�யாக� ���ேச� வ��ேச��ேத�. இ�ெபா�� ஓ� இட��� மைற��ெகா�����ேற�. இர�

ஏ� ம���� த�க� ����� வ��ேற� ெவ��ச�ைத� ��தா�� ைவ��� ெகா����தா� ந�ல�.

த�க� ப�த�,

இல��ய� ��ய�, ��ெந�ேவ� அ�ப�,

” �ேடஷ� ��� �ேடஷ� தா�� வ�த ப�த�, இல��ய���ய�, ��ெந�ேவ� அ�ப� ’ ஏ� ம��� வ�தா�.

ஆனா�,  பார�யா�  ெவ��ச�ைத�  ��தா��  ைவ�க��ைல;  ’’  மறவ�  பா��”  எ�ற  தம�  பாடைல  உர�க�

பா��ெகா����தா�. அ�த� பா��ேல, ” நா�� �ைழ��� இ�த� �ைழ�� ” எ�� ஓ� அ� இ���ற�. ஏ� ம�

அ���ற சமய���, இ�த அ�ைய� பார�யா� பா��ெகா�ேட���தா�. வ�தவ�� இைத�ேக���ெகா�ேட வ�தா�.

” நா�� �ைழ��� இ�த� �ைழ��! �, �, �, நா�� �ைழ��� இ�த� �ைழ�� !” எ�� உர�க� பா�னா� பார�யா�.

வ�தவ� ந�ல ேதக அைம���ளவ�, தைல ெமா�ைட; �ேவகான�தைர� ேபால, க��� �த� கா�வைர�� கா��

ச�ைட. �க��ேல ேந���யான ���ம�ெபா��.

பார�ய�  பா�ைட  ����னா�.  வ�தவ�  ����டா�.  ”ஆஹா!  த�ம�  நாசமா�ப  ேபா�றேத!  ��ஹ�த�  நம�கார�

ெச�ய��.  ச��யா�  ஆ��வத�  ெச�ய��.  தைல���  பாடமா��  ெச������கேள!!”  எ��  அவைர�  பா����
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பார�யா� ேக� ெச�தா�.

வ�தவ�  ���கேவ��ைல.  ம���  கன�  ேபா����ற�.  பார�யா��  ச�ேதக�  ஊ��த�ப�ட�.  ”ச�!  எ�ைன�

பா��தா���ட�,  ேபா����  வா��க�”  எ�றா�  பார�யா�.  அ�ப�  ேல�ேல  ���ற  ேப�வ�ய�ல.  ���,

இ����,  த�� மைலயாள� �த�ய பாைஷக�� ஒ���டாம� ேப�� ���� ��டா�.  பார�யா��� அட�காத

ேகாப�.

”  அர��தைர  எ�ெபா��  பா��க  ����?”  எ�றா�  அ�ப�.  ”அ�யைர�  பா��தா���டேதா.  இைலேயா?”  எ��

பார�யா� ஆ��ர��ட� ேக�டா�. வ�தவ��� அ�ெபா��தா� பார�யா�� ஆ��ர��, ���ம� ேப���, பா���

�ள��ன. வ�தவ� உ�தர� ேக���ெகா�� ெவ�ேய ேபா���, ”ஓ�!  அ�ஜுன ச��யா� !  உ�தமா� வா��!

உயரமா� வா�� ! ம�ட��ேல ஆைச ைவ�காேத��” எ�� ெசா��� பார�யா� அவைர வ�ய��ப�னா�.

ச��யா� ேவஷ� ம��மா?  ஒ� நா� நவர�ன �யாபா� ஒ�வ� வ�தா�.  �யாபா� ேவஷ� அவ��� ந�றாக�

ப�����த�. க�க� ஏேத�� ேவ��மா?” எ�றா� அவ� பார�யா�ட�. பார�யா� அவைர ஏற இற�க� பா��தா�.

பார�ய��  �ட�  ���  பா�ைவைய�  க��  அவ�  ஆ�சமைட�தா�.  ”ஓ�!  எ��ட���  ெகா�ச�

நவர��ன�க�����றன.  அைவ  �ைலேபா��ப�யாக,  உ�க�  ச��கா�ட�  ெகா�ச�  �பா��  ெச���கேள�.

உ��ட� ேபா�� டய� இ���றதா?” எ�றா� பார�யா�.

ர�ன �யா���� ��� வா��ேபா�ட�. அவ��� ஒ��� ெசா�ல� ேதா�ற��ைல. ”ெப�யவா��� நம�கார�”

எ�� ெசா������ ேபா���டா�.

�ல  சமய�க��,  பலா�கார�  �ர��ைய�ப���  பார�யா�  எ�ன  எ���ெகா�����றா�  எ�பைத  அ�ய�

தைல�பாைக,  ேகா�,  ஷ��  �த�ய  அ�க�க�ட�  �ல  இ����  ப��த  ’��வா�க�’  வ�வா�க�.  இவ�க��

ெப��பா�ைமேயா�  இரக�ய�  ேபா��  இலாகாைவ�  ேச��தவ�களாகேவ���பா�க�.  பார�யா��  க�க�

இவ�க��ேப�� அ��கைள� ேபால� பா��.

ஆனா�, வ�தவ�கெள�ேலா�� பார�யா�� ெப�ைமைய உணராம� ேபான��ைல. �ல சமய�க�� அவ�க�ட�

ேபசாம� பார�ய� பா�� ெகா�ேட���ப�. எ�த ேவஷ� ேபா���ெகா�டா��, எ�த ம�தனாவ� நா�ைட மற�க

���மா? வ��ற� �ைழ�� ம�தைன� சாறாக� ���� ச�ைகயாக அ�����வ��ைல. வ����

�ைழ���கார�க�����ட� பார�யாைர� க�ட�� இய�ைசயான ம�த �பாவ� ��ெர�� வ�����. அ�த

நர��� ’ைகைவ��’ அ��த� பார�யா���� ெத���.
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ப�� 14

���ேச��� வ��� வ�த பார�யா�� ேப��� அவ�ைடய சகா�க��ேப��� ����� இ��ய� ேபா�சா��� ஏ�

இ�வள� ஆ��ர� ஏ�பட ேவ���? ெத�னா����கா ேபாய� ��த கால���, ��ப��, ேல� ��� ேகா�ைடகைள

(இ����  ேசைனகைள  உ�ேள  ைவ��)  ேபாய�க�  ���ைக  ேபா�ட�  ேபாலேவ,  �����  இ��ய�  ேபா�சா�

���ேச�ைய ���ைக ேபா�டா�க�.

���ைக  எ�ற  பத�ைத  நா�  �ைளயா���காக  �ரேயாக�  ெச�ததாக  எ�ண  ேவ�டா.  ’���ேச���  ெவ�ேய,

கட���த �ழ��� பாக�ைத� த�ர ம�ற ��� ப�க�க���. ேபா�� உைடேயா��, ேபா�� உைட��லாம��

ேபா��கார�க� ப�ேதாப�த ெச�� வ�தா�க�. இவ�கேளா� மா�� எ�ைஸ� – அ�பகா� இலாகாகார�க�� ேச���

ெகா�டா�க�.

���ேச������  வ�த  ச�ேதக�ப�ட  ேப�வ�கைளெய�லா�  �ெர��  எ�ைல��ற���  க�ைமயாக�  ேசாதைன

ெச�தா�க�. ம��� பலைர �ர�ப பய����னா�க�. இ��� �லைர� ைக� ெச��, �ைற�� அைட��, �ல நா�க�

ைவ�����, ���ேச� ேதசப�த�க�ட� ேசர�படா� எ�� எ�ச��ைக ெச�� ெவ�ேய ��டா�க�. �யார���காக

ெவ���க���� ெச�ல ேந��த ���ேச�வா�க� பல� இ�த அவ�ைத�� உ�ளானா�க�.

பார�யா�ட�  இ��த��ேகச�  எ�ற  ைபயைன�  ேபா�சா�  �ர�ப��  ெவ����  பய����னா�க�;  அவ�

ெச�ைன��  வ��  சமய�  பா���  அவைன�  ைக�  ெச��,  இர�ெடா�  மாத�  காவ��  ைவ�����,

ேசாள�ெகா�ைல� ெபா�ைமயாக ஆ�� ெவ�ேய ��டா�க�.

ேபா�சா�� ெவ� ப�ேதாப�� அம� இ�லா� நட�� வ�த�. ���ேச��� அவ�க� எ�தைன ேப� இ��தா�க�,

ெத��மா?

�����  இ��ய�  ேபா�சா�,  த�யாக  ஒ�  ப�களாைவேய  வாடைகக���  �����ெகா�டா�க�.  இவ�க����

தைலைமயாக, ஒ� ெட�� ��ர��. இ�த� பத��� அ��� க�� எ�பவ� இ��தா�. அவ� இ�ெபா�� ெப�ஷ��

கா�பக�� ப�ட�� ெப��, �கமாக இ���றா�. அவ���� �ேழ ��வ�ப நா��, ர�கசா� அ�ய�கா� எ�ற இர��

ெக���கார� ேபா�� இ��ெப�ட�க�. ���ேச� ேதசப�த�கைள வைள�� ந�����வத�காக, க�பைன� கட�காத

அபார வைலக� ெச�தா�க�. இவ�க���� �ேழ, ச� இ��ெப�ட�க�, ’ஏ�� அ�யா�க�’, கா��ட��க� ெமா�த�

இ��� ேப�க���� �ைறயாம���தா�க�.

கா��ட��க����  ஏ��க����  ப�களா�ேலேய  சைமய�  வச�க�  ஏ�பா�  ெச�ய�ப����தன.  இ�தைன

ஆ��பா�ட�க��  அர��த�,  பார�யா�,  வ.ேவ.�.  அ�ய�  உ���ட  ப���  ேதசப�த�க��காக!  ���ேச���

அைம�க�ப����த ேபா�� ப�டாள��� ெசல� எ�ன எ�� ெச�ைன அரசா�க�தா� ெசா����டா�க�.
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இ�த�  ேபா��  �ழா�  ���ேச���  ெச�த  ேவைல  ெம�ச�  த��த�.  ேதச  ப�த�க�  ெவ�ேய  ெச�றா�

��ெதாட�பவ�க�  ேபாக,  பா����ளவ�க�  ����  ����  ���ேச�  நகர���  ேவைல  ெச��  வ�தா�க�;  த�க�

உ��ேயாக ம������ த�கப� அவ�க� ���ேச�வா�கைள� க�� ேப�வா�க�. சாதாரண� ேபா�� கா��ட��க�,

ெவ��ைல  பா���  கைட�கார�,  ��  வ���கார�  �த�யவ�க�ட�  பழ�,  ேதச  ப�த�க�ட�  எ��த  உற��

ைவ���ெகா�ள��டா� எ�� �ரசார� ெச�வா�க�. பய���த�� ெச�வா�க�. ச� இ��ெப�ட�க�, ெப�ய ெப�ய

கனவா�கைள� ேப�� க��, ேதச ப�த�க� ����� இ��ய அரசா�க���� �ேராதமாக ேவைல ெச��றா�க� எ��

ெசா��,  ’�ேத�க���’  அவ�க�  எ�த  வைக���  ஒ�தாைச  ெச�யலாகா�  எ��  எ�ச��ைக  கல�த  ���ம�

��வா�க�.

���ேச��� வா��� வ�த ேதச ப�த�கைள ���ேச�வா�க� ’�ேத�க�’ எ�� அைழ�� வ�தா�க�.

���ேச� �ெர��� ேபா���,  ����� இ��ய� ேபா���,  ர�தா�க���,  கைட�ெத��க���,  மா��ெக����,

கட�கைர���, ர��ேவ �ேடஷ��� ��� கல��, ’�� ��’ ெவ�� இரக�ய� ேப��ெகா�� ச�லாப� ெச���

கா��ைய வ���கேவ ��யா�.

��வ�ப  நா��கா�,  ர�கசா�  அ�ய�கா�  இவ�க��வ��  பார�யாைர�  க��  ேப�வா�க�.  இவ�க�ர��

ேப�க���  ர�கசா�  அ�ய�கா�தா�  அ��க�  பார�யா��  �����  வ����வா�.  பார�யாைர  ஏ���  உள�

ச�பா����டலா� எ�ற ேநா�கேமா அ�ல� பார�யா�� க�ைத� �றைம�ேல,  ேப��� �றைம�ேல அவ����

�ேரைமேயா அ� இ�னெத�� ெத�ய��ைல.

உள� எ�� ெசா�ேனேன, அ� எைத�ப��? ஆ� ெகாைல��� ���ேச� ’�ேத�’க���� ச�ப�த இைழ இ��பதாக�

����� இ��ய� ேபா�சா����  ச�ேதக�.  ������ ஆ��க� ��ைள எ�பவ�,  ��ெந�ேவ�� ச�  வழ���

அ��வராக மா�, �ல அபா�டாமான ப�கைள� ���ேச� ’�ேத�’க�� ேப�� ெசா�ல ேந��த�.

இ�த� ச� வழ��� ச�ப�த�ப�டதாக� ெசா�ல�ப�ட ஒ�ட��டார� மாடசா�� ��ைளயவ�க� ேபா�சா�� ைக��

அக�படாம� எ�ேகேயா  த�� ஓ�� ேபா���டா�.  (ஒ�ட��டார� எ�ப� ��������� ச�ப��� இ���ற�.)

இ��  வைர��  ேம�ெசா�ன  மாடசா��  ��ைள  எ��  இ���றா�  எ�ற  ெச��  யா���ேம  ெத�யா�.  அவ�

உ��ட����றாரா  அ�ல�  இற��  ேபா���டாரா  எ�ற  தகவ��  �ைடயா�.  இ�  நட��  ��ப��  ���

வ�ஷ�கா��றன.

மாடசா��  ��ைள  ���ேச����  ேபா�,  அ�ேக  ’�ேத�’  களா�  ேபா��க�ப��,  ஒ���ெகா�����றா�  எ��

அ�த� கால��� ேபா�சா� ெரா��� ச�ேதக�ப�டா�க�, இ�த இரக�ய�ைத எ�ப�யாவ� க�������ட ேவ���

எ�� ����� இ��ய� ேபா�சா� ப�ரத� �ரய�தன� ெச�தா�க�. ேம��, ���ேச� ’�ேத�க�’, ��பா�� �த�ய

ஆ�த�கைள�  �ரா��  �த�ய  அ��ய  நா�க�����  த����,  எ�ேகேயா  மைற�ட���  ஒ���  ைவ���

ேசக��� வ��றா�க� எ�ற அப�த வத���� ேபா�சா�� ��������� காரண�.

இ� காரண� ப��ேய ர��ன �யாபா�யா��, வ��லா��, ேதசப�தரா��, ச��யா�யா��, கா�ய ரசகரா�� ேவஷ�

ேபா���ெகா��,  பார�யைர�� ம����ள ’�ேத�’கைள�� ேபா�சா�  ேப�� க�டா�க�.  அர��த�  யாைர�ேம

பா��ப��ைல. அவ� ெவ�ேய �ற�ப�வ���ைல. ப�களா����ளாகேவ அவ��� வாச�. பார�யா� �த�யவ�க�

அ�த �ய� ைவ���ெகா�ள��ைல. ேம��, பார�யா� ஒ� வைக�� ெரா� ஸர�. அ��ய�க�ட�� �க�ைத� ”க�
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க�” எ�� ைவ���ெகா�� ேபசேவ அவ���� ெத�ய�. ேதச��ேரா�யா���தா��, ��க�ற ம�த �வ� எ�ற

�ைற��, அவ�ட�� பார�யா��� அள��� ���ய கா��ய���.

அ�த�கால���  ���ேச���  சகஜமா��  �ள��ய  �ர�கைள�  ேக�டா�,  உ�க����  ����  வ��.  ’�ேத�’கைள

அ�ப�ேய ேமா�டா�க�� ைவ��, ����� இ��ய���� ����ெகா�� ேபா��ப�யாக� ேபா��கார�க� ஏ�பா�

ெச�� ��டா�க� எ�� ஒ�வ� �ய��க �ய��க வ�� ேச� ெசா��வா�. பார�யா� ���க� ���க நைக�பா�.

’�ேத�க�  ���ேச������  இ�ப��  நா��  ம�  ேநர�����  ெவ�ேய  ேபா��டேவ��ெம��  �ெர���

கவ�ன�  உ�தர�  ேபா����டா�.  அ�த  உ�தரைவ�  சாதரா  ெச�ய�  �ெர���  ேபா��கார�க�  இேதா

வ��ெகா�����றா�க�. நா� அவ�கைள வ��ற வ��� பா��ேத�” எ�� ஒ�வ� ’ேக�ைட ��தா�� ���’

ேளடபபபடன, ”��ேடா� ைகலாச�; எ�லா����க�� ஆைச� ப��ற ச�க�” எ�� பார�யா�, அ�த� ��ைக�

ேக�� ஆன�தமா� அ�ப��பா�.

ந�தேகாபா� ெச��யா� எ�பவ� ���ேச� அர�ய� க��க�� ஒ����� ைதைலவ�. அவ� ெச�படவ� ெச��ய�.

க�ப� ’கடந�லபடம�’, கடைல� ெகா�ைட �யாபார� அவர� ெதா��க�. ந�நேகாபா��� ெபயைர� ெசா�னா�

���ேச�  ந����.  அவ���  ’அ�யா�’  ஜமா�ர�ப  ஜா��  எ��  �ர�தாப�.  ஒ�  ேவ��ைக�  ப�ல��ட

அவைர�ப��  உ��.  ”ந�தேகாபா�  பா��  (��ட�)  வ��;  சா�ேகா,  சா�ேகா  (ஜா��ரைத,  ஜா��ரைத)”  எ��

���ேச�யா� ெசா���ெகா�� அ�ச�ப�வ���. ந�தேகாபா� இ�ெபா�� இற��ேபா� ��டா�.

‘�ேத�‘கைள� பலவ�தமா�� ப���� ெகா��பதாக ந�தேபாபா� ����� இ��ய� ேபா�சா�ட� ஒ�ப�த� ெச��

ெகா�டதாக��,  அ�த�  கா�ய�  இர��  ���  நா�க����  க�டாய�  நட����ெம��  ஒ�வ�,  �����த

க�கேளா�, வா� �ள�� த�மா��ப� வ�� ெசா��வா�.

ஆ�ச�ய�  எ�னெவ��,  ச��  ��ன�தா�,  பார�யாைர��  ��வாசா�சா�ைய�ட�  பா����  ேப�  ச�லாப�

ெச����� ந�தேகாபா� ேப���பா�. ந�த ேகாபா�� ச�லாப� ேப���� �ப�த அ��த� ெகா���� �ர�ைய�

க����வா�க�  ேபா�சா�.  ந�தேகாபா�  தம�  உ�ைமயான  க��ைத  மைற��  நயவ�சக��ட�  ‘�ேத�‘கேளா�

ச�லாப� ெச�� ���� ேபானா� எ�� ேம�ெகா��� ���ம அ��த� க���பா�க�.

ெத�வ� காத�ேல, க�ைத உண��� ெகா�� ஆ��� �ட��� பார�யாைர,  �ைலமாதைர� ெகா�� ஏ����ட�

ேபா�றா�க�  எ��  ஒ�  �ர�.  இ�த�  �ர��ெக�லா�  அ��வார�  ஒேர  இட�தா�.  அ�த  இட�  எ�  எ��  நா�

ெத�வாக� ெசா�ல�� ேவ��மா?

கைட��  �ர�ைய�  ேக��,  பார�யா�  �����த��  ேபாவா�.  “ம�த�  பத�க�!  பார�ைய  அவ�க�  யாெர��

எ���ெகா�டா�க�? அதம�க�! நா��� மேனாபாவ� இ�வள� �� �ைலைம�����றேத! இ�த� ���தரமான

மேனா �ைல����த அவ�கைள ேம�ப��� எ�ப� ெகா�� வ��ற�?” எ�� �கவா�ட��ட� வ���வா�.

���ேச���,  ேபா�சா�  ���ைக  ேபா�ட  கால���,  ‘�ேத�‘க�  எ�வள�  க�ட����,  எ�தைகய  இ�ன�க���

ஆளானா�க� எ�� ெசா�ல ��யா�. பண�க�ட�ைத� ப�� ெசா�ல� ேதைவ��ைல. தபா� ச�யாக� �ைட�கா�.

ம�யா�ட� வ�� ேசரா�. பய��ேபான ���ேச�வா�க�� �லமா�� பல ெதா�ைலக� ஏ�ப�டன. அ�க�ப�க��

��க����� ��லைறயாக� சாமா�க� கட� வா��� ெகா��ப��ட அ�ைமயாக� ேபா���ட�.
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ேதச ��தைல, ��ய உலக ��மாண�, �தன உ�ைமகைள �ைல�க� ெச�த� இைவ ��ய ச�க�க� அ�ல. எ�வள�

�யாக� ெச�தா�� ேபாதாேத எ�� எ�ண ேவ��ய கா�ய�க� இைவ. ஏைழக�� க��� ��ய வாைள ஒ���

எ�பா�க�.  �ேர�ட�க�  மன�  �����  ����  இற�தாெலா�ய,  ஏைழக�  க���  ெசா�வ��ைல.  பார�யா�,

அர��த�, கா�� �த�ய �ேர�ட�க� ச��க ��யாத ��ப�க��� ஆளானா�தா�, ேதச�தா�� மன�சா�� �ரா��.

ேபா��  ெந��க�யான  கால���  பார�யா���  உ�ற  �ைணவ�களா���தவ�க��  ���ய�த�களாக  ���

ேப�கைள�  ெசா�ல  ேவ���.  ஒ�வ�  ��தரேரச  அ�ய�  எ�பவ�.  இவ�  ெத��க�;  ம�லா�ெகா�ைட  �யாபார

�தலெமா��� �ைற�த ச�பள� வா�� வ�த �மா�தா. இவ� தம� மைன��� நைககைள அட� ைவ��� ����

எ�வள� பண� பார�யார��� ெகா�����பா� எ�� ெசா�ல ��யா�. பார�யா�� க�ைத�ேல இவ��� அள�

கட�த ேமாக�.

இ�ெனா�வ� ெபா�� �ரேகச� ��ையவ�க�. இவ� பார�யா� �����த ����� இர�� ��க��� அ�பா�

ஈ�வர�  த�மராஜா  ����  இ���  வ�தா�;  ெசா��ைடயவ�;  ெத�வேம  �ைடயா�  எ��  ச�க�ப�ெகா�டவ�;

�ெர��  பாைஷ��  அ��வமான  ப���  ெப�றவ�;  ந�ல  உட�க��  வா��தவ�.  இவ�  ���ேலதா�  பார�யா�

��யாக� �ட�ப�. பார�யாேரா� க��வாத� ெச�வ�� ��ைளயவ�க��� அட�காத ஆ�வ�. பார�யா�� ஈ�வர

ப��ைய  இக���  ேப�வ��  ��ைளயவ�க����  ேபரான�த�.  ��ைளயவ�க�  பார�யா����  பண  உத�

ெச�த��ைல. ��ைளயவ�க�� ��த �மார� ராஜா பக�� பார�யா�� ப�த�.

��ேகச� ��ைள�� மைன�யா� பார�யா���� ெச�த ேசைவைய எ�ப�� �க�வ� எ�� என�ேக ெத�ய��ைல.

உ�தம கண�க� ெபா���ய இ�த ல���ைய� ப��, அ��யாய� கண��� எ��னா�� எ� ஆைச �ரா�. பார�யா��

ப��� சமய� பா���, வ����� அ�னம��� உபசார� ெச�வ��, இ�த அ�மா� இைணய�றவ�. ��ன� அ�த

அ�மாைள�ப�� �வரமாக� ெசா���ேற�.

பார�யா�  அேநகமா� எ�ெபா��� ெபா�� ��ேகச� ��ைளயவ�க� ���ேலதா� த�����பா�.  ��ேகச�

��ைளவ�க�� �� ��தாரமான ��. ெம�ைத உ��. ெம�ைத�ேல ஓ� அைற�ேல, பார�யா� இ��பா�. இர��

ெபா�ைத�� �ல சமய�க�� அ�ேகேய ேபா����வா�.

இ�த ���ேல ேகா��த� எ�� ஓ� அ�ைமயான ைபய� ேவைல பா����ெகா����தா�. ேகா��த�� அவன�

சேகாதர�க�� ேச��� ��� ேப�க�. இவ�க�ைடய தாயா� �ர�ப� ைத�யசா�. இ�த அ�மா� பார�யா�� ���ேல

����கா�ய�க�  ெச��  வ�தா�.  உட��  ���  ேபால  இ����.  ப�க�  ெவ�ேய  �������.  கா�  ேக�கா�.

ஜாைட�ேல ேப�னா�, அைத ெவ� ��பமாக� க��ெகா��வா�.

பார�யா� ச�பள� ெகா��பாேரா ெகா��கமா�டாேரா, இ�த அ�மா� யாெதா� ��������� ேவைல பா���

வ�தா�.  ேவைல�ேல �ர�ப� �� ����.  ேசா�ப� எ�பேத அ�த உட��� �ைடயா�.  �� ேவைல ெச�தா��,

ெகௗரவ� எ�ற வ��ைவ ெவ� ஜா��ரைதயாக� ப�ேதாப�� ெச�� ைவ����தவ�.

அவ�ட�  ச�சர�  ெச��  யா��  �ளேவ  ��யா�.  ஏ�?  அவ�  அச��யமாக�  ேப�னேத  இ�ைல  எனலா�.

அெகௗரவமான கா�ய�� ெச�த��ைல; யா���� உபகார� ெச�வா�. அவ�ைடய ெபய� அ�மா�க��.

அவ� ச�ம�தமாக பார�தாஸ� ஓ� அ�ைமயான கைத ெசா�னா�.  இ�த� கைத �ர�ப� ��னா� நட����கலா�.

அ�மா�க�� ெபய� வ��ற இ�த இட��� ெசா����வ� ச��� ெபா��தமா�����. 62



பார�யா� ஒ� சமய�, அ�கமான வ��த��னா� ���ேச�ைய ������, ����� இ��யா���� ேபா���வ�

எ��  ��மன�ெகா�டாரா�.  இ�  1917  ஆ�  வ�ஷ�  நட����க  ேவ���.  ஆ��ர�ப���ெகா��,  ர��ேவ

�ேடஷ���� ேபா� ��டா�. அவைர� த��க யாரா� ����.

இளைம� ப�வ��� பார�யா�ட� அவ�ைடய மைன� �ம� ெச�ல�மா� எ����� ேபச ��யா�. ந�ப�க��

அ�ப�ேய.  பார�யா�  ேகாப�ெகா��  எ�ேகேயா  ெவ�ேய  ேபா���டா�  எ�ற  ேச�  ந�ப�க����  ெத��த�.

அ�மா�க�� �����ைல. அ�மா�க�� ���������தா� பார�யாைர ெவ�ேய ேகா����ெகா�� ேபாக

�����கேவ  மா�டா�.  பார�யா���  ேயாசைன  ெசா��ேயா,  அவேரா�  க�ைட  ேபா�ேடா  அ�ல�  சா�டா�க

நம�கார�  ெச�ேதா  கா�ய���  ெவ����பா�.  பார�யா�  ேகாபமா��  ேபானைத�  ேக��,  அ�மா�க��

���ேச��� எ�ேகெய�லாேமா ேத� அைல�� பா��தா�. பார�யா� அக�பட��ைல.

���ர��ன� (பார�தாச�) ேநேர ���ேச� ர��ேவ �ேடஷ���� ேபா�, அ��� பார�யா� இ��பைத� க�டா�.

பார�யா�, க�க�� ��ெபா� பற�க, �ேடஷ�� யா�ட�� ேபசாம� உலா��� ெகா����தா�.

���ர��ன�ைத� பா��த�� பார�யா�� �க� ஒ�வா� மல��� அைட�த�. �ற�ட��� – ச�ப�த��லா ��றா�

ம�த�ட��� ேகாக �க�ைத அ�ல� வ��த �க�ைத� கா���ப� ந�ல பழ�க��ைலய�லவா?

பார�யாைர� சமாதான� ெச�த எ�ப�ேயா ���ர��ன� ���� அைழ���ெகா�� வ�தா�. இ�வ���� �� வ��

சவா�. த�மராஜா ேகா�� �����த தம� ����� வர ��யா� எ�� பார�யா� க���பாக� ெசா����டா�.

ேவ� �� வ�யாக, ���ர��ன� ������ ேபாவதாக� ��மா���, �� வ��ைய அ�த வ�ேய ெச���னா�க�.

வ��ேல அ�மா�க�� ��� ெகா����தா�, ��ட� �த�ய ��ப�ட�க�ட�.

பார�யா� �ர�� வ��ற ெச��ைய� ைபய�க� அவ�ட� ெசா�����க ேவ���. பார�யா� அ�ைற��� ப���.

அ�  அ�மா�க�����  ெத�����க  ேவ���.  அ�மா�க��  வ�  ம���  இ�த  உபசார�க�  ெச�த��

பார�யா��� அள�லா ம����.  ”  ேதவா��த�” எ�றா� பார�தாஸ�. உடேன ேதவேலக �ைன�� பார�யா���

வ����க ேவ���. �� வ���காரைன� பா���, ” ஓ�டடா ரத�ைத” எ�றார� அவ�.

ஒ�  ெசா���  �லமா�  ம�த���  எ�தைகய  அ��வமான  க�பைன  ேதா���ற�  எ�பத��,  இ�த�  ச�பவ�

இைணய�ற  அ�தா��.  ேதவா��த�,  ேதவேலாக�,  ரத�  இைவ  ப��ப�யாக  வ�த  க�பைன�  கா��க�.

க�பைன��லாத ம�த� கா� ம�த��ட அ�ல.

அ�மா�க��  ��  ேவைல  ெச��  �ைழ���  ஏைழ�  ���தன�கா�;  மகா  ���;  �ழ�ப�வ�  எ��யவ�;

�ண�ேசஷ�கைள�  த�ர,  பழ�க�தா�  ஏ�ப��  க��  �த�ய  ச��க�  ஒ����லாதவ�.  இ�ேப�ப�ட

அ�மா�க����� பார�யா�ட� ப�� ஏ�ப�ட� ஆ�ச�ய� எ���க� என�� ஆ�ச�யமாக� ேதா�ற��ைல.

அ�மா�க��  ேலசான  ேப�வ�  அ�ல�.  அவ�  ”�ைர,  ச��  ெசா�ப�.”  அவ����  க����லாம���கலா�.

இய�ைக  அ���ட  இ�லாம�  ேபா�  ��டதா?  இய�ைக  அ��  ,  இய�ைக  உண���  –  இைவகைள�ெகா��

பார�யாைர அவ� எைட ேபா��� பா����க ேவ���. பார�யா�� இய�ைகயான ேம�ைம� �ண�கைள� க��,

அவ� பரவசமா����க ேவ���.

பார�யா�� ���ேல ச��காம� ெதா�� ெச�தவ� அ�மா�க��. அவ�ைடய ப�� ேதவதா��வாச� ேபா�ற�.
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ெபா�� ��ேகச� ��ைள�� ஒ� த�ைக இ��தா�. அவ��� ஒ� ெப� �ழ�ைத அவ��� வய� ப�� அ�ல�

ப�ெனா�� இ��கலா�.

இ�ைமயான ெதா�ைட வா��தவ�. அ�த� ெப� �னச� ��� ேவைல�கான ேநர� ேபாக, த� மாம� ��ேகச�

��ைளயவ�க��  ���ேலேய  இ��பா�.  அவ����  பார�யா�ட�  இ��த  �ேரைமைய  அள����  ெசா�ல

��யா�.

அ�த� �ழ�ைத அ�கமாக வா����� ேப�னேத��ைல. உ�தம� ெப�����ய ல�சண�கைள அவ� �க��ேல

காணலா�.  ந�ல ெபா�ைமசா�.  �க� சா�த ெசா�ப�.  அேதா��ட, மைறயாத,  அ�யாத ��னைக.  பார�யா����

���ைற� ெதா��க� ெச�வ�� அவ��� அள� கட�த ஆவ�.

இ�த�  �ழ�ைத�  ெப�  பார�யா��  �ழ�ைத  மன�பா�ைம��  ஈ�ப���  ேபா���க  ேவ���.  பார�யா�

�ழ�ைதக��� ந�ல �ைளயா��� ேதாழ�. ம�த�க�� எ�த மேனா �ைலைமைய அவரா� க�பைன ெச��ெகா�ள

��யா�.

ெபா��  ��ேகச�  ��ைளயவ�க��  மைன�யா�  ெப�ைம��  ேவெறா�  ’ஸா���’.  அ�த  அ�மா��  ெபய�

என�� ஞாபக��ைல. அவ� இற�� ேபா���டா�. ேம�ெசா�ன ம�ற இ�வ�� இ�ெபா�� உ�ேரா����றா�க�.

��ைள��  மைன�யா���  இர�ைட  நா�  உட��.  ���ம�  ெபா��  அவ�ைடய  �க���  எ�ெபா���  அழ�

ெச��ெகா������.  ��க����ட  அ�த�  ெபா��  கைலவ��ைல.  ஏென��,  ��ய�கால���  அ�த  அ�மா�

எ�����த�ட�, நா� பா������ேற�. ��ய �ரண ச��ரைண�ேபா����� அவ�ைடய ���ம� ெபா��, எ�த

ஓர���� கைல����த� �ைடயா�. அ�ர� ��க��லாத ேதவகண�ைத� ேச��தவ� அவ�.

அவ���  இர�ைடநா�  உட�பா���  ேசா��ல  ����ட�  �ைடயா�.  �ர�தாப�  கால���  அவ���  நா�ப�

வய��� ேம���கலா�. ராஜாபக��, கனகராஜா எ�� இர�� பய�க� அவ���. ராஜாபக�� பார�யா�� ப�த�.

ராஜாபக�ைர�ப��� பார�யா� �ர�ப�� ெகா�டா�� ேப�வா�. நா� ���ேச��� இ��த கால���, ராஜாபக��

ேம� ப����காக� �ரா�� ேதச����� ேபா���தா�.

ராஜாபக��� தாயா� �� அ�ர நட�� நா� பா��த��ைல. �ரைல� ���� ேப�னைத� ேக�ட��ைல. �க�ைத�

�����ெகா�டைத�  பா��தேத��ைல.  யா�டமாவ�  ‘ெவ��  வ��’  ேப�னைத  ஒ�ெபா���  க�ட��ைல.

ெமௗனமா�,  இ��தம���,  கா�ய�  ெச�வா�.  அ�த  அ�மா�  பார�யாேரா�  அ�கமாக�  ேப�னைத��  நா�

க�ட��ைல. பார�யாைர ராஜா பக��� அ�ணனாக� பா��� வ����க ேவ��� அ�த அ�மா�.

காைல�� பார�யா� எ�����தா�, ப� �ள��வத��� ப�ெபா��� த���� தயாராக

ெம�ைத�� கா���ெகா�����. பார�யா� ப� ேத��� �க� க��ய�, ����

அ��ப�கைர������ அ�த அ�மா��� எ�ப�� ெத��ேமா, உடேன கா�, இ��� அ�ல�

ஏதாவ� ��ப�ட� வ�����. �ழ�ைத�� �க� பா��� உண� ஊ��� தாைய� ேபால

நட��ெகா�� வ�தா� அ�த அ�மா�.

ெப�ய  ம�த�க��,  ��பமயமான  அவ�க�ைடய  பாைலவன  வ��ைக��  ேம�ெசா�ன�  ேபா�  �ல  இ�பமான

��லைற� ச�பவ�க� ����ைனகைள� ேபால ேந��தாெலா�ய அவ�க�ைடய க���ேல ����� க�� ஏ����

எ�பைத ��சயமாக� ெசா�லலா�.
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ராஜாபக��� தயா���� ேதச ��ைல�� கவைலயா? இ�ைல. பார�ய� அவ��� உறவா? இ�ைல. பார�யா� க�ைத

ேமைதைய  அவ�  க�ட��தவரா?  அ����ைல.  பார�யா�  �ற����  ��லைற�  ெதா�ைலக�  ெகா��காதவரா?

இ�ைல. பார�யா� தம��� தாேம ஒ��� ெச��ெகா�ள� ெத�யாதவ�; பழ�க��லாதவ�. அவ� உைடகைள� �ற�

ெவ���� ��தமாக ைவ����க ேவ���. சமய� பா���� சா�பா����� ���ட ேவ���. ேவைல����ைக��

அவைர யா�� ��ேட ெந��க��யா�.

நட�ைத�  �ராம���  ம�யாைத  �ஷய���  �ற�  ��  தவ�  நட�தா��,  பார�யா���  ேராஷ��,  ஆ��ர��

வ�����.  இர�ேலா,  ��ய�காைல�ேலா,  எ�ெபா�ேத��  ெவ�  ���தா�ேபா�  பார�யா�  பாட

ஆர������டா�,  பா�� ��பத��� �ைற�த� இர�� ம� ேநர� �����.  ெத�வா���� ��க� ெகடலா�.

�����ளவ�க���� ��க� ேபா��டலா�. ஆனா�, யா�� இைத�ப��� பார�யா�ட� �ைற ���ெகா�டேத

�ைடயா�.

பார�யா�ட� ஒ� ெக�டபழ�க� உ��. எ��ைல எ�ட� ேபா�� ��ப மா�டா�. இ��த இட������ ���வா�; அ�

எ�த இட��� ���தா�� அத�� அ�தா� �ரா��. ��ைளயவ�க�� ����� இ�த அ�டஹாச� நைடெப��.

இைத�ப��  ராஜா  பக���  தாயா�  அ�வ����  ெகா�டேத  இ�ைல.  எ�க����  பார�யா��  இ�த�  பழ�க�

���க��ைலயா���, அவ�ட� ேநேர ெசா�ல எ�க��� அ�ச�� ��ச�� ஏ�ப��.

பார�யா� ெவ�ேய ேபா�� கால� பா���, அவ� இ��த அைறைய� ��த� ெச�வா�, அ�த அ�மா�. இைத�ப��

���ேல யா�� ��� �ட� �டா�. ��ேகச� ��ைளயவ�க�� ப�� �ைற�த கனவா�. அவ�� பார�யா�� இ�த�

பழ�க�ைத� கவ��பேத இ�ைல.

ராஜா பக��� தாயா�, ���� ���ப��� உ�தம ெந� ப��, இ�லற� நட��யவ�. பார�யா���� ெதா�� ெச�ய

ேவ��ெம�� அவ���� ேதா��ய�, ���� ���ப வா��ைக� பழ�க��னா� எ�ப� என� ���. தா�

மன�பா�ைம ெகா�டவ� அவ�. இ�ேப��ப�ட ���யவ�களான ெப�ம�க� நம� நா��� ல�ச�கண���

ேதா��னா�, நம� நா� எ�த நா����� �ழான �ைல�� இ��கா� எ�ப� உ��.
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ப�� 15

ஒ� நா� காைல, சமா� ஏ� ம� இ����. கா�� சா���� ���த சமய�. க�ைட ��ைடயாக

ஒ� கனவா� ������ வ�� �ைழ�தா�; “ பார� ” எ�� உர�க� ச�த� ேபா���ெகா��,

நம�கார� ெச�த, பார�யாைர இ�க� த���ெகா�டா�. பார�யா�� ெம�மற��ேபா�

வ�தவைர� க��� ெகா�டா�. இர�ெடா� ��ஷ�க� க��தன. இ�வ� �க�க��� க���

வராத �ைறதா�.

பார�யா�� உடைல� ���� ெசா�த� ெகா�டா�யவ� எவைர�� நா� அ�வைர�� க�டேத

இ�ைல. என�� இ�த� ச�பவ� ெவ� ஆ�ச�யமாக இ��த�. வ�தவ� யாரா���கலா� எ��

ஊ��க ஆர���ேத�. பார�யா�� ெவ��� ந�ப�கைள� ப��� ேக���ப����தா�,

வ�தவ� இ�னாெர�� அேனகமா� ஊக� ெச�யலா�. நா� அ�கமா� ேக���ப�ட��ைல.

“ பார�! உ�ைன எ�ேக பா��க ��யாம� ேபா�றேதா எ�� பய�� ெகா����ேத�. நா�

��தைலயைட�� இர�� மாதகாலமா�ற� எ�ேகெய�லாேமா ச�� அைல�ேத�; உ�ைன�

பா��காம� ��வ��ைல எ�� க�கண� க���ெகா�ேட�. � ெசௗ��யமா����றாயா – ”

எ�றா� வ�தவ�.

ெஜ�லா�! ��தைலயா�! பார�யாைர� பா��பெத�� க�கண� க���ெகா��ர�தாரா�!

பா��காம� ��வ��ைல எ��றா�! பார�யாைர, ‘�, �’ எ�� ஏகவசனமாக அைழ��றா�! இவ�

யா�! இவ� எ�த� �ைற����த ��தைலயைட�தா�? எ�ன ெச��ெகா�����றா�? ஒ��ேம

என��� ��ய��ைல.

“ ெஜ�� உன��� ெசௗ��யமா���ததா? உ� உட�� பா�ைவ�� அ�வள�

ந�றா���க��ைலேய! உ� உட�ேப ெஜ��� இ�வள� இர�க� கா�வெத�றா�,

ம�றவ�கைள� ப��� ெசா�ல� ேதைவ��ைல. �ற� ம�றைத� ேப��ெகா�ளலா�. �த�ேல

ஏதாவ� சா��� ” எ�றா� பார�யா�.

வ�தவ� ப� �ள��வத�காக� ெகா�ைல��ற� ெச����ைக�� , “ஓ�! இவைர உன���

ெத��மா?” எ�� பார�யா� எ�ைன� ேக�டா�. ெத�யாெத�ேற�. “இவ�தா� �ேர��ர நா�

ஆ�யா, இவ� ெதல��� அ��வமாக� �ரச�க� ெச�வா�; எ� ெச�ைன� ேதாழ�க�� ஒ�வ�.

ஆ� வ�ஷ� இவ���� க��காவ�” எ�� பார�யா� ெசா���ெகா������ ெபா�ேத,

ஆ�யா அ�� வ�� ேச��� ெகா�டா�.

ஏேதா பலகார� சா���� ���த��, “பார�! உன�� ஒ� ேச� ெத�யாேத! நா� ���தவ�

ஆ���ேட�. �ைற��� ெவ���� ேட�� �ஷ� பா��மா�க� என��� ப�� கா��� 66



ெச�த உத�ைய நா� எ�ப� வ����� ெசா�வ�? நா� ���தவனா���ேட� ” எ�றா�

ஆ�யா.

“இ�ப� ேந�� எ�� நா� ச�ேத��த���, � எ�ன ெச�வா�? ��� ச�க� இ���ற

�ைலைம இத�ெக�லா� இட�ெகா���ற�; உ�� அ�ற ஜன ச�க�!” எ�� பார�யா�

பத��ெகா�ேட ெசா�னா�.

“ெஜ������ நா� ெவ� வ�த �ற� எ��ட� ஒ�வ�� ேபச���ய��ைலேய! எ�ேக

ேபானா�� எ�ைன� க�� பய�ப��றா�க�. பா��மா�க� தா� எ��ட� ந�ல �க�

கா����, என�� ேவ��ய ஒ�தாைசக� ெச�தா�க�. �ரச�க��ேல ைக த���ற��,

������ ேபான�� பய�ப��ற��தா� ����க�� ேவைல. இ�த� ��ட����� இ��க

என��� ச���ட� ���க��ைல. நா� ���தவனான�� உன�� வ��தேமா!” எ�றா�

�ேர��ராநா� ஆ�யா.

பார�யா� ஒ��ேம ெசா�ல ��யாம� த���� ெகா����தா�; �ற� ெசா�னா� : “ மன�கச��

அைட�த ஒ�ெவா� �����, அ��� ����� ைத�ய�� ேதசப���� �ைற�த ஒ�ெவா�

����� ஜனக�க��� ஊழ�கைள� க�� மன� ச��க ��யாம�, ேவ� மத�����

ேபா���டா�, அ�த ���ஜன ச�க��� க� எ�னவா��! ��ஷ� ெச�த தவ��காக மைன�

த�ெகாைல ெச��ெகா�வ��, மைன��� தவ��காக� ��ஷ� ச��யாச� வா���

ெகா�வ�� சகஜமா�� ேபானா�, ���ப வா��ைக எ�பைத� ப��ேய ேபச ��யா�. இ�, �

பா��மா�க�� ஆ�ைக��� பய�� நட�க ேவ��யவ�. உ��ைடய ��ர ேதசப��ைய

(இ�த இட��� பார�யா� க��� ��டா�) அவ�க� மத��ரசார���காக�

பய�ப����ெகா�டா�� ெகா�ள����. உன�� நா� உபேதச� ெச�வ� தவ�.”

இ�வா� பார�யா� ெசா���ெகா������ெபா�ேத, ஆ�யா ெபாலெபாலெவ�� க���

ெசா�����டா�.

என�� இ�ன� ெச�வெத�� ேதா�ற��ைல. தா�மானவ� ��� “ம�த கஜ�க�” க�

கல��வெத�றா�, அ�பெபா�� ��ன� ��ைளயா���த எ�ைன�ப�� ஒ��ேம ெசா�ல�

ேதைவ��ைல.

ஒ� ��ஷ� ெபா���� ெசா�னா�: “ பார�, நா� அெம��கா���� ேபாக�ேபா�ேற�.

பா��மா�க� என�� ஒ�தாைச ெச�வதாக� ெசா���றா�க�. அைத ஏ���ெகா�வ� உ�த�

எ�� என��� ேதா����. இ�த� ேதச��ேலேய ெகௗரவ� இ��தா�தா� ஏதாவ� ெச�ய

����. நா� அெம��க���� ேபா� வ��ேற�. ேபாவத�� �� உ�ைன� பா�������

ேபாகேவ��ெம�� இ�ேக வ�ேத�. உ�ைன� ேபால உய��த க�யா���தா��

பரவா��ைல; அ�ெபா�� நா� அய� நா����� ேபாகேவ�டா.”

பார�யா�� �க��ேல ஈயாட��ைல. அவ� ெசா�னா�: “உ� ��மன�ைத மா�ற நா�

ஆைச�பட��ைல. ஆனா� ஒ�வ� ெச�த உத��காக ந�� பாரா��வ� ம�த இய�ைக. அைத

ஒ���ெகா���ேற�. அ�த இய�ைக இ�லாம�ேபானா� உலக� க���ெகா�ளா�. ஆனா�,
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ந�� கா����� ெபா��� நா� அ�ேயா� ந�ைம மா���ெகா�ளேவ��� எ�ப��டா?

“��� ஜனச�க ஆசார�க��� ெகா�ைகக��� �னச� வா��ைக��� எ�தைனேயா

ஊழ�க�. கச�க� ஏ����கலா�. அைவகைள ஒ��க நா� பா�பட ேவ���. அைவகைள

ஒ��க ��யா� எ�� பய��, ேவ� மத��� சர� ��வ� எ�ப� என�� அ��தமாகாத ச�க�,

எ�லா மத�க��� உ�ைம உ��.

“ந� ��� ஜன�க�ட� நம�� ஆ��ர� வரலா�. அத�காக அவ�கைள ஒ��க, அவ�க�ைடய

பர�பைரைய ஏளன� ெச�� அவம��க, நா� எ�ணலாகா� அ�வ�ேபா� எ�தைனேயா

ஆ�சா�யா�க�� ப�த�க�� ேதா��, ����க�� வா��ைக� ��த�ப��த

�ய�����றா�க�. உ�ைன� ேபா�றவ�க� அ�த ��ட��� ேசர�த��தவ�க�. �

���தவனான� என�� அ�வளவாக� ���க��ைல.

“அெம��கா�ேலா ேவ� அய� நா�க�ேலா ப��க� ேபான நம� இைளஞ�க� பல�, ெவ�ைள

மைன�க�ட� இ��யா���� ���� வ��றா�க�. நம� ேதச� இ�ெபா�� இ���ற

�ைல��, அ� �டா� எ�ப� எ� எ�ண�. ஐ�ப� வ�ஷ�க���� �� அ�த மா��

நட�தா�� பாதக��ைல.

“உன�� உபேதச� ெச�வதாக � எ���ெகா�ளாேத; ஏேதா, எ� மன��� உ�ைம எ��

ேதா��யைத� ெசா����ேட�; ெசா�லலா� எ�ற பா��ய��ட�தா� ெசா�ேன�. உன��

மன��ேல ஆயாசேம வர�படா�. அேம��கா���� ேபா; எ�ன ேவ��மானா�� ெச�;

ேதச�ைத ம��� ஒ� நா�� மற�காேத.”

ஆ�யா �ைட ெப���ெகா�� ெச����டா�. பார�யா��� வ��த� தா�க ��ய��ைல.

“ேதச���காக உைழ��� பா�பட ��வ�பவ�கைள இ�த�ேதச� கா�பா�ற ��யாம�

ேபானா�, இத�� �ேமாசன� ஏ�பட� ேபா�றதா? ஆ�யா எ�வள� ேயா��ய�! எ�ன �ர�!

எைத� க��� அ���� ெகா�ள மா�டாேன! அவ��� அ���� மன�கச���

வ��றெத�றா�! பராச��! �தா� இ�த� ேதச�ைத கா�பா�ற ேவ���!” எ�� தாேம

ேப��ெகா�டா�.

“வரா� ����� �ைச இ���ற�; உ�க���� �ைச இ���ற�. இர����� ���யாச�

எ�ன?” எ�� ��வ���ேக�� கட�கைர� �ர�க��� ���காக ஜன�கைள� ேக�ட �ர�

இ�த ஆ�யாதா�. அெம��கா�� டா�ட� ப�ட� – ைவ��ய டா�ட� அ�ல, த��வ டா�ட�

ப�ட� – ெப�� இ��யா���� ���� வ��, �யம�யாைத இய�க��� ேச��� உைழ�த அ�யா

இவ�தா�. இவ� பார�யா��� ஆ�கால ந�ப�.

����� இ��யா����� ��ற�கண�கான ேபா�சா� ���ேச��� வ�� �கா� ேபா�டா�க�

எ�� ெசா�����ேத�. இ�த� ேபா�சாரா� ‘�ேத�’க���, அதாவ� அர��த�, பார�யா�

உ���ட ேதசப�த�க��� ஏ�ப�ட ��ப�கைள� க��� ேக���, ���ேச�வா�க�

ெவ�வாக மன�ர��னா�க�.
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�ர�ப�� �ரய�தன� ெச�தா�க�. அவ�க�ைடய ஒ�ெவா� மய���� பயன���

ேபா���ட�. �த�ப�யாக அவ�க� ���ேச�வா�க�� �ைணைய நா�னா�க�. ேபா�சா��

நய பய வா��ைதகைள� ���ேச�வா�க� ஏ�க��ைல.

‘�ேத�’க�� ச���� ெச�வா��� நா��� நா� ����யைட��ெகா�ேட வ�தன. ���ேச�

ஒ�ய�சாைல எ�ற�ட��� �தா��க�ப�ட “ஸ���� �ேபா���” எ�ற இைளஞ� ��ட�தா�

அர��தைர ெமா��க� ெதாட��னா�க�. பார�யா���� ���ேச� ��ைம�� ����.

ெபா�ஜன�க� ஆதைவ� ெபறாத ேபா�சா� ேவெறா� ��� ெச�தா�; �ெர�� அரசா�க���

உத�ைய நா�னா�க�. �த�ேச� �ெர�� கவ�ன� அவ�கைள� ெப�ய ேபா�� அ�கா�க�

அ��க� ேப�� க�டடா�க�. இவ�க� கவ�னேரா� ெச�த ச�பாஷைண�� சார�,

அ�வ�ேபா� ‘�ேத�‘க�� கா��� எ�ப�ேயா எ�����.

எ��த அர�யைல�� ���பாதவ�க��� அராஜக�க� எ�� ெபய�. அவ�க��� எ��த

அர�ய� �ைற�� �டா�. அவ�க��� ஐேரா�பா�� “அனா�����”, “�����” எ��

ெபய�க� வழ�� வ�தன.

இ�த� ��ட��� த� நப�க��ேகா, இ�த� ��ட���ேகா, ஐேரா�பா�� எ�த அரசா�க��

இட�ெகா��ப��ைல. நா�ைட ���� �ர����வா�க�. அனா����டா���ப�

ஐேரா�பா�ேல பய�கரமான ��றமாக� பா��க�ப�� வ�த�.

���ேச��� வ��� வ�த ‘�ேத�‘க� அராஜக�க� எ�� ேபா�சா�, �ெர��� கவ�ன���

ம��ேராபேதச� ெச�தா�க�. �� ேவ��� எ�றா� கவ�ன�, ������ ேபா�சா� எ�ேக

ேபாவ�? ���ேச������ ‘�ேத�‘கைள நா� கட�த ��யா� எ�� கவ�ன� ெசா����டா�.

ஏேதா ஒ� ஜ����� ஆ�ர� உபாய�க� ெத��� எ�� ெசா�வா�க�. ேபா�சா�� இ�த ���

ப��காம� ேபானா� அவ�க� வச� ேவ� உபாய�க� இ�ைலயா? ப�ைட கால���

ேபா�க�ேல, ஓ� அ��ர� ப��காம� ேபானா�, �ர�க� ேவ� அ��ர�கைள� �ரேயாக�

ெச�த��ைலயா?

ேபா�சா� ேவ� உபாய�ைத நா�னா�க�. ‘�ேத�‘க� யாவ�� அ��ய�கள�லவா? அவ�க����

�ெர��� ���ேச��� ������� பா��ய� இ�லாம� அ����டேவ��� எ�ப�

ேபா�சா�� ��ய �ய��.

அத�ெபா���, �ெர�� இ��ய ச�டசைப�� ‘ அ��ய� ச�ட�’ எ�� ஒ� ��ய ச�ட�

ெச��மா� �ெர�� அரசா�க�ைத� ���னா�க�. இ�த� ச�ட�ைத அம���� ெகா��

வ�தா�, எ�ப�ேய�� ‘�ேத�‘கைள ெவ�ேய���டலா� எ�ப� ேபா�சா�� க���.

இ�தைகய ச�ெமா�� உ�டா�க, �ெர��� கவ�ன� ச�ம��தா�. அ��ய�க�� ���த��

ேப��, எ�த அரசா�கமாவ� ச�ட� ெச��மா எ�� ேக�கலா�; �ெர�� இ��யா�� �ைலைம

அ�ப����த�.
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1911 – 1912 ஆ� ஆ��க�� �ரா�� ேதச��த� �ைலைம �க�� ேகவலமா���த�.

ப�க��ேல, ஜ�ம �ேரா�களான ெஜ�மா�ய�க���� தைலவ� ெக�ஸ�. ெக�ஸ� ெச�த

கா�ய�கெள�லா� த�கைள அவமான�����ெபா��ேட ெச�தா� எ�ப� �ெரஞ

அரசா�க�தா�� க���.

ெமாரா�ேகா ேதச���, அகா�� எ�ற �ைற�க��ேல, ெக�ஸ� தம� ��த�க�பைல ����

அ�டஹாச� ெச�த� பழ�கைத. இைத�� ெக�ஸ�� ஏைனய ெசய�கைள�� க��,

�ெர�அரசா�க�தா� ெவ��ட ேபான�க�. இ��லா��� உத�ைய� ெப�றாெலா�ய,

ெஜ�ம�ய�� அ���ரம�ைத� சமா��க ��யா� எ�� �ெர�� அ��ய நா�� ம���

��மான�ெகா�டா�.

எனேவ, �ெர�� அர�யலா� தம� பைழய பைகைமைய மற��, இ��லா���ட� காத�ெகா��

உறவாட ஆர���தா�க�, இ����கார�க�� மன� ேகாணாத வைக�� நட�த�ெகா�ள

ேவ��� எ�� ��மான�ெகா�டாக�, �ெர�� அர�ய� ��வா�க�.

இ�த �ைலைமதா�, �ெர��� கவ�னைர� ��ய ச�ட��� இைசய� ���ய�. ‘�ேத�‘கைள

அ�ேயா� ெக����ட� ���ேச� ச�டசைப ெம�ப�க� ��ய��ைல. இ�த� ச�ட� அம���

வ�த ேத��� ��னா�, ஒ� வ�ஷ கால� ���ேச��� வ������� அ��ய�க�, ஐ��

ஆனர� மா��ேர��க�ட���� ைகெய��� வா�� �ெர��� ேபா�சா�ட� ப��

ெச��ெகா�டா�, அவ�க� �����கலா� எ�ற ஷர�� அ�த� ச�ட��� ���த�ப�ட�.

இ�த� ��ய ஷர�� அ�த� ச�ட��� ��வத��� ‘�ேத�‘க� எ�ன மய��

ெச�யேவ�����த� எ�பத இ�ெபா�� யா���� ெத���? �ெர��� கவ�னைர�

���வேதா ����� இ��ய அரசா�க�. ‘�ேத�‘கேளா ப�ைச� ேப�வ�க� எ��

க�த�ப�பவ�க�. �ெர��� கவ�ன� இ����கார�க�� ெசா�ைல� ேக�பாரா, ‘�ேத�‘

ெசா�ைல� ேக�பாரா?

ேம�ெசா�ன ���த�ைத� ����� ேபா�சா� ெப�தாக ம��� ல��ய� ெச�ய��ைல. ஏ�?

ஐ�� ெகௗரவ மா���ேர��க�� ைகெய���க� (அ�தா��க�) ‘�ேத�‘க��� அக�படாம�

ெச�� �டலா� எ�ப� அவ�க�ைடய ைத�ய�.

ெச�ற ஐேரா��ய� ேபா��, இ���� ேசைனகைள�ப��� ேகவலமாக எ��ய ெக�ஸ� எ�ன

வா��தா�? �� ����� ப� ��த உத�� எ�� ெப�ேயா�க� ெசா��வைத ஏளன�

ெச�யலாகா�.

அ��ய� ச�ட� அம��� வ�த �ல �ன�க����, ‘�ேத�’க� (அ��ய�களானப�யா�)

�ெர��� ேபா�சா�ட� ப�� ெச��ெகா�ள ேவ���. ஐ�� ஆனர� மா���ேர��கைள

எ��� க�� ���ப� ?

உ�ளப�ேய எ�த� கால���� பண�கார�க�, பத�க� ெப�றவ�க� அரசா�க���

சா�பாக�தா���பா�க�. இைத ந���தா� ேம�ெசா�ன �� ���த����� ����� ேபா�சா�
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இ�த� தடைவ, ‘�ேத�’க� வைகயாக மா��� ெகா�டா�க� எ�� ����� இ��ய� ேபா��

வ��க�தா��� ஆன�த�. எ�லா ஆனர� மா���ேர��கைள�� அவ�க� க��

ேப�யா���ட�. ெவ�� அவ�க����தா� எ�� ��� க���ெகா��, அவ�க�

உ�லாசமா�� கால� ேபா���ெகா����தா�க�.

ஒ� வ�ஷ ஷர�� இ���றேத, அததா� ‘�ேத�’க���� கைட� அைட�கலமா��. எ�ப�யாவ�

ஐ�� மா���ேர��கைள� ���க ேவ���. யா� யா� ெகௗரவ மா���ேர� எ�பேர

‘�ேத�’க���� ெத�யா�. யாைர� ேபா�� பா��ப�?

‘�ேத�’க� �கவா�ட��ட���தா�க�. அர��த�, அ�ய�, பார�யா�, ��வாஸா�சா�யா�

�த�ய ெப�யவ�க� அர��த�� ப�களா�� இைத�ப��� ��� ேப�வா�க�. ேயாசைன

�ல�பட��ைல. எ�ேலா���� ��� மன�கல�க� எ�� ெசா�ல� ேதைவ��ைல.

“ ச�! நாைள��� சாய�கால� ேப��ெகா��ேவா� ” எ�றா� பார�யா�. இர� ஒ�ப�

ம������. பார�யா� ������ ����� ேபானா�. அ�ெபா�� அர��த� ப�களா��

என�� ஜாைக.

‘ ஓ� ’ எ�� எ� ெபயைர� ெசா��� �����, நாைள��� காலேம எ�� ம��� எ� �����

வா�� ! ” எ�� ெசா������ பார�யா� ேபா���டா�.

ம�நா� காைல�� ���த ேநர����, நா� பார�யா�� ������ ேபான��,

“�ற�படேவாமா?” எ�றா� பார�யா�. �த� நா�ர� பார�யா�� �க��� காண�ப�ட

அைத�ய� அ�ேபா� இ��த�ட� ெத�ய��ைல.

“எ�ேக ேபா�ற� ?” எ�ேற�. “ேக�� ேக�காம� �ட வர��” எ�றா� பார�யா�.

ேக�� ேக�காம�, ஒ��� ேபசாம� �ட எத��� ேபா�ற� எ�� என�� �ள�க��ைல.

என��� ெகா�ச� ஆ��ர� வ�த�. ஆ��ர� வ�� �ரேயாசன� எ�ன? �டேவ ெமௗனமா��

ேபாேன�.

��� �ர� ெச�ற��, ‘சபா�’ எ�� எ�ைன� பார�யா� த���ெகா��தா�. ஆகாய������

��� மைழ���க��காக� கா���ெகா������ சாதக�ப���� �ைலைம எ��ைடய�.

என��� ச�� �� வ�த ஆ��ர�, வ�த வ�, ேபான வ� ெத�ய��ைல.

இர�� ேப�� கலவலா ச�கர ெச��யா�� ������ ேபா�� ேச��ேதா�. ெச��யா�

ந���ட��� ஊ�ச�� உ�கா���ெகா����தா�.

“�வா�” எ�� எ��� ��� ����டா� ெச��யா�.

“��க� எ�லா�� இ����, நா�க� ���ேச�ைய ���� ேபாக ேவ��மா? ���ச�ட�

ெச����ப� உ�க���� ெத��ேமா, இ�ைலேயா ?” எ�றா� பார�யா�.

ச�ட� ெச��� கால��� ெச��யா� �த�ேச��� இ�ைல. அவ� ெச�ைன��� ெச����தா�. 71



யாெதா� தகவ�� அவ���� ெத�யா�.

பார�யா� அ��ய� ச�ட��� ஷர��கைள எ��� ��வாக� ெசா�ன�. “இ�வள�தாேன!”

எ�றா� ெச��யா�.

நா� ��ன� ��ைள. இைத� ேக�ட�� என�� ஆ�த� உ�டா���. “ எ�ன ெச�யலா�?”

எ�றா� பார�யா�.

“ஐ�� ேப� ைகெய���க�� வா��� த��ேற�, �ரமாதமான கா�ய��ைல. நா�� ஒ�

ெகௗரவ மா���ேர�தா�” எ�றா� ெச��யா�.

“ ந�ல�. இ�ைற��� ���மா?“ எ�றா� பார�யா�.

“இ��� இர�� ம� ேநர����� கா�ய� �������. ைகெய��� வா�க ேவ��ய

த�தாேவ�ைய எ�� எ��ட� ெகா��க�. நா� இர�� ம� ேநர����� உ�கைள உ�க�

���� வ�� பா���ேற�” எ�றா� ெச��யா�.

ஞாபக� வ�த� ேபால “���பா�� ஏதாவ� பா��கேள� ” எ�றா� ெச��யா�. ” ஜய���

பய��ைல மனேம ” எ�ற பா�ைட� பா�னா� பார�யா�. அ�ெபா��தா� அைத� கவன�

ெச�தா� எ�� நா� ெசா�லவர��ைல. அைத இர�� ��� நா�க��� ��ன�தா� ��தாக�

பா����கேவ���.

ைகெய��தா�, அ�� ��பக� ��� ம���� அர��த�, அ�ய�, பார�யா�,

��வாசா�சா�யா�, ம��� நா�க� எ�ேலா�� �ெர��� ேபா�சா�ட� ப��

ெச��ெகா�ேடா�.

எ�க� த�தாேவ�கைள� �ெர��� ேபா�சா� ஒ���ெகா�டா�க�. ெதா�ைல ���த�. அ��

எ�க� ��ேன வ�த ����� இ��ய� ேபா�சா�� �க��� ஈ ஆட��ைல. பாவ�! அவ�க�

எ�ன ெச�வா�க�? ஆ�டவ� இ���றைத அவ�க� மற�தா�க� ேபா��! அவ�க�ைடய

ஒ�ெவா� �ய����� ேதா��.

��லைற உபாய�க� பய�படாம� ேபாகேவ, ெப�ய ேயாசைனெயா�� ெச�தாக�. இ��யா��

�ெர���கார�க�� ஆ�ன��������த இட�கைள இ����கார�க� வா���ெகா��,

அத��� ப�வ��தைனயாக, ேம�� இ��ய� ��க�� �லவ�ைற� �ெர���கார�க����

ெகா�����வ� எ�� இ��லா�� ம���க� ேபர� ேப�னா�க�.

இத��� �ெர�� ஆரசா�க�தா� அேனகமா�� ச�ம��பா�க� ேபா� இ��த�. பா��

நகர�����த லா ேபா��, ேபா� ��ஸ� �த�ய �ர�க�க��� அர��த� க�த� எ��னா�.

பார�யா�� ந�பரான ெபா�ன ��ேகச� ��ைள��� ெச�வா���ள பல

�ெர���கார�கைள� பா�� நக��� ஏைனய நகர�க��� க�த� ேபா��வர�� �லமா��

ெத���. �ல �ரபல �யாபா�கைள�� அவ���� ெத���.

72



�ரா��ேல, ம���க� மாற�ற சமய�. இ�த ேயாசைனைய எ�ப�யாவ� கால�கட�த ேவ���

எ�ப� ‘�ேத�’க�� க���. பார�யா�, ெபா�� ��ேகச� ��ைளைய�� ஏைனய

ந�ப�கைள�� �ரா����� க�த� எ���ப� ெச�தா�.

ப�வ��தைன ெச�ய�படா� எ�� ���ேச�ய�� ��ட� ேபா��� ��மான� ெச�ததாக��ட

எ� �ைந�; ��சயமா�� ெசா�ல ��யா�.

லா ேபா��, ேபா� ��ஸ� �த�யவ�க� இ�த �ஷயமாக அ��பா� ப�டா�க�.

அவ�க�ைடய �ய��க�� பய�படாம�ல ேபா�ேமா எ�� பயமா���த�. இ�த� சமய���

�ெர�� ம��� சைப�� மா�த� எ�ப�ட�.

�வா�கேர அவ�க� �ெர�� �த� ம���யானா�. (இ�த� ெபயைர “ பா�� ேசக� ” எ��

த��நா��� �வறாக எ���றா�க�, உ�ச���றா�க�.)

�வா�கேர �த� ம���யான��, க�� எ�� ஒ� வா��ைத ெசா�னா�: “�ெர�� ெகா� பற���

எ�த நா�ைட�� ப�வ��தைன ெச�ய நா� ச�ம��க மா�ேட�. �ெர�� ர�த� ���ய ம�

என��� �ெர���கார�க���� ��தமான�, அ��� ���ெள�� உ�வ��ைல ����

���ேச�யைய, யா���� ப�வ��தைன ெச�ய� �ெர��� கார�க� இட�ெகா��கலாகா�” எ��

�ெர�� ெட��க�� ேச�ப�� (பா��ெம�� சைப��) ேப�னா�.

���ேச��� வ��� வ�த ’ �ேத�’க�� மன�கல�க� ஒ�வா� ஒ��த�. ஆனா�, �����

இ��ய� ேபா�சா� ��வாத�கார�க�, அவ�க� த�க� ேதா��ைய� ெபா����ெகா�� ��மா

இ�����வா�க�?
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ப�� 16

உபகா� ச�கர ெச��யா�� ��ர �ய��யா� ஐ�� ெகௗரவ மா���ேர��க�� ைக

எ���க� �ைட���டேவ, அ�ெபா�� ���ேச�����த ‘�ேத�’க� அ�தைனேப��

‘எ�ரா�ேஷ�’ (அ��ய�) ச�ட���� இைரயாகாம� த����� ெகா�டா�க�. ���ைக ேபா��

வ�த ேபா�சா�� �க�கைள� பா��க ேவ��ேம! ஈ ஆட��ைல.

���ேச�� ச�டசைப�� இ�த� ச�ட� �வாத���� வ�� எ�� ேக���ப�ட நா� �த�,

ச�ட� ����யான ேத� வைர�� ‘�ேத�’களள��� கவைலதா�. �அர��த��ட இ�த�

கவைலைய அ��க� �க��� கா�����ெகா�டா� எ�றா�, ேவ� எ�ன ெசா�ல ேவ���?

‘�ேத�’க�� �ர�ப�� கவைல�ப�டவ� வ.ேவ.�.அ�ய�தா�. ஏ� அவ� ம��� அ�வள�

கவைல�ப�டா� எ�� ெத�ய��ைல.

ஆனா� பார�யாேரா, வச�தகால� க�ைல� ேபால� பா��ெகா��தா� இ��தா�. ������

ஒ��� �ைற��ைல. இ�த� ‘க�ட�’ �ேத�கைள ஒ��� ெச�யா� எ�� அவ��� ம���

மேன�ட�� ந���ைக�� ஏ�ப�டத��� காரண� ெத�ய��ைல. ேக�டா�, பராச��

இ���றா� எ�� பார�யா� ஒ�கா� ெசா�����க����.

அ� எ�னேவ, மன� கல�காதவ�க� எ�� நா� எ���ெகா����தவ�க� எ�லா�� அ�த�

ச�த�ப��� இேலசாக� ‘ச�ைபயா�’� ேபா���டா�க�. கா�ய� ெச�ய� ெத�யாதவ� எ��

ெபய� வா�� வ�த பார�யா�தா� இ�த ெந��க���, �த� ப�� ெபற���ய மேனா�ட�ைத�

கா���தா�.

‘�ேத�’க�, வைல�� அக�படாம� த���ேபான� ���ைக� ேபா�சா���� ���க��ைல.

ஓ� உபாய� ேதா�றா� எ�ன? இ�ேனா� உபாய�. அவ�க� எ�ன ெச�ய� ேபா�றா�க� எ�ப�

ம��� ‘�ேத�’க���� ெத�ய��ைல. பார�யா� ெசா��வைத� ேபால� ‘�ேத�’க� ‘�யா�’

பா��ெகா����தா�க�.

ஆனா�, ‘�ேத�’க�� பா� ேவ�வைக�� ��ணடா�டமாக� ேபா���ட�. அவ�க���

வர���ய ‘ம�ய�ட�க�’ எ�லா� தபாலா��ேலேய த��க�ப����டன. அவசர�����

ைக�� ெகா�ச� பண� இ��தா� ந�ல� எ�� ேயாசைனேய இ�லாத பார�யா�� �ைல��

�ர�ப�� ச�கடமாக� ேபா���ட�.

இ�த �ஷய��� வ.ேவ.�.அ�ய� �ர�ப�� சம��த�; ைக�ேல ேபா�மான பண�

ைவ���ெகா����தா�. ��வாஸா�சா�யா���� பாதக��ைல. அ�ெபா�� அர��த��

�ைலைம�� பாதக��ைல. இ�தைகய சமய���, இ���றவ�க� இ�லாத��க��� உத� 74



ெச�வ�தா� ேதச��ர�டமான ேதசப�த�க� எ�த நா���� ைக�ெகா��� �ைறயா��.

அ�தைகய உத� ஒ��� பார�யா���� �ைட�க��ைல.

கால� ேபாவ� க�டமா�ததா� இ��த�. இ�ப� இ��ைக��, அ�ய� ���� ஒ� நா�

காைல�� அ��த� ஒ�� �க��த�. ேவைல�கா� �ண������ த��� இ��ைக��,

வா��� ஏேதா த��க�ப�ட� ேபால� ேதா����. அவ� அைத அ�ய�ட� ெசா�னா�.

அ�ய� �ண�ைற� �ழா���ழா�� பா��தா�. ந�றாக ‘��’ ைவ����த ைம ஜா� ஒ��

அக�ப�ட�.

ஜா� ெகா�ச� ெப�ய ஜா�தா�. அைத அ�ய� ெவ�ேய எ��தா�. அ�ய��� உடேன ச�ேதக�

உ�டா���ட�. எ��க�� ���� எ�� மன��� ��� க���ெகா�டா�. ஜா��� �ைல�

ெபய��� உ�ேள எ�ன இ���ற� எ�� பா��க அவ��� ஆைச, இ��தா��, �ைல

உைட�காமேல அைத� �ெர��� ேபா�சா�ட� ஒ�பைட���ட ேவ��� எ�� அவ����

ேதா����.

இ�த மா�� ஜா� அக�ப�டைத உடேன அர��த�, பார�யா� �த�யவ�க��� அ�ய�

ெத�ய�ப���னா�; ஜா�ைய� �ெர��� ேபா�சா�ட� ஒ�பைட��, அ� �ைட�த

வைகைய�ப�� வா���ல� ெகா��தா�.

�ெர��� ேபா�சா� �ைல� �ற�� பா��தா�க�. த��நா� ��வ�� ச�� ��ட�க�

இ��பதாக�� அைவ ���ேச�� தைலைம� கா�யாலய�தா� நட�த��� வ�வதாக�� ஜா���

���� �ர�ர�க� இ��தன. ெவ���� ெச��� �ைற�� ���� �ர�ர�க��

�வ��க�ப����த�. �ல ஆ�க�� ஊ�க�� ஜா���� இ��தன. இ� ‘�ேத�’கைள� ��க

ைவ�க� த�க ஏ�பா� எ�ப�� ச�ேதகேம இ�ைல.

�றைமயான க�பைனேயா� ெச�ய�ப�ட இ�த� ������ ெவ�க�ேகடான ச�க�ைய�

ேக��க�. ���ேச�� தைலைம� ச��கா�யாலய���� �லக�ட �ர�மசா� தைலவரா�!

அர��த�, பார�யா� ேபா�ற ெப�ேயா�க� அ�த� ��ட��� சாதராண அ�க��ன�களா�!

�ெர��� ேபா�ஸா�, ‘�ேத�’க�� ��கைள� ேசாதைன ேபா�டா�க�. ேசாதைன அ�கா� ஒ�

�ெர�ச�கார�. �மா� இ�ப�ைத�� வய� இ����. இவ�ைடய உ��ேயாக அ�த���

இவ��� ‘ஜு�� ஆ������ேயா�’ எ�� ெபய�. ����� இ��ய� ’�ரா������

இ��ெப�ட�’ மா��. ஆனா�, இவ� ம�ற ��ப�க�ட� சமமாக உ�கா��� ����� ெசா���

உ�ைம ெப�றவ�. இவ�தா� ேசாதைனேபாட வ�தவ�.

அர��த�� ப�களா��� வ�த��, அவ� வழ�கமாக எ��� ைமைஜ��ேப�� ��� ��தக�

ஒ�ைற��, லா�� ��தக� ஒ�ைற�� ேசாதைன அ�கா� பா��தா�. “த�க��� லா��

ெத���? ��� பாைஷ ெத���-” எ�� அர��தைர� ேக�டா�. “ஆ�” எ�றா� அர��தா�.

அத��� �ற� ேசாதைனேய இ�ைல. அ�கா� ேபா���டா�.

பார�யா�� ������ ேபானா� ; �ைறய� ைகெய���� �ர�கைள� பா��தா�; அைவ எ�ன

எ�� பார�யாைர� ேக�டா�. “இைவ நா� எ��� க�ைதக�” எ�� பார�யா� ப�� ெசா�னா�.75



“ தா�க� க�ைத எ����களா?” எ�� ேசாதைன அ�கா� ேக�டா�. “ஆ�” எ�றா� பார�யா�.

அேதா� அ�த ����� ேசாதைன �����ட�. வ.ேவ.�.அ�ய� ���� ம���தா�

க�ைமயான ேசாதைன நட�த�. இர�� ��� ம� ேநர���� அ�கமாகேவ ேசாதைன நட�த�.

ஆனா�, ேபா�சா� எ��பா��த�� அவ�கள�� ேவ��ெம�றா�ேபால எத�� �ைட�க��ைல.

எ�றா�� ‘�ேத�’க�� ேப�� ேக� நட�த�. இ�த� ேக�� ச�ப�த�ப�டவ�க�� நா��

ஒ�வ�. எ� ெபய� எ�ன எ�� ேக�டா�க�. வ.ராம�வா� எ�ேற�. ‘வ.ரா. வா?’ எ��

���ப� ேக�டா�க�. ‘ஆ�’ எ�ேற�. “அ�ப�யானா� ���� �ரசர���

����ட�ப������ ராம�வா� �� அ�ல” எ�� �த�ேலேய எ�ைன �ல����டா�க�.

அ�ய�, அர��த� �தலானவ�க��ேப�� ேக� நட�� வ�த�. �மா� இர�� மாத கால�

வைர�� நட�த�.

ஒ�ெவா�வராக �ல�க�ப�டா�க�. கைட��� அ�ய�� �ரபரா� எ�� ��ப�க� �����

ெசா�னா�க�. ���ைக� ேபா�ஸா�� இ�த� சாம���ய ேவைல�� ப��காம� ேபாகேவ

அவ�க� ��� கால� எ��த ேச�ைட��� இற�காம� ��மா இ��தா�க�. ஆனா�,

அவ�க���� ேதா�� ஏ�ப�ட�. ஜன�க� அவ�கைள� பா��� ைநயா�� ெச�ய�

ெதாட��னா�க�. த�ம�ைத ஒ� நாள� ெவ�ல ��யா� எ�� ேப��ெகா��வா�க�

���ேச�வா�க�.

இ�த� ச�பவ���� �� �ெர�� ச��கா� அ�கா�க���� ‘�ேத�’க��ேப�� இ��த ச�ேதக�

���� �ைற�� ேபா�, ந���ைக�� உ�டா���, எ�றா��, ����� இ��ய� ேபா�சா�

ம��� அவ�கைள� க�கா��பைத� ���� �ைற��� ெகா�ள��ைல. ‘�ேத�’க���

ஆ��� இர�� ேபா��கார�கைள� காவ� ேபா�டா�க�.

நா�க� இந�� ச�த��ப�ைத ைகந�வ �ட��ைல. அவ�க��� நா�க� �யரா�ய� �ரசார�

ெச�ேவா�. நா�க� ெசாலவ� அ�வள�� உ�ைம எ�� �ைன�பைத� ேபால �க�ைத

ைவ�த� ெகா�� அவ�க�� ேக�ட�ெகா��ர�ப��க�. ெமா�த��ேல இ� தர�பா����

ெபா��ேபா��.

�ல ேபா��கார�க�, எ�க�ட��� ெவ�வாக� ‘கர�‘ ���� பா��பா�க�. எ�கைள அ�ப�ேய

���� ெகா�� ேபாக� �ல ���ேச�� கா�க� எ�பா� ெச��ெகா����பதாக எ�க�ட�

ெசா��வா�க�.

��றாவ� தடைவயாக ���ைக� ேபா�சா� ேதா�ற �ற� ‘�ேத�’க�� பண வ�வா�

ஊ��கைள அ�ேயா� வ���ப�யாக� ெச����டா�க�. இ�த �ய���� பயனாக,

அர��த�ட�� பண��லாம� ேபா���ட�. எ�ப� உண�� ெபா��கைள வா��வ�?

நா� அ�ெபா�� அர��த�� ஆ�ரம��� த�����ேத�. �ைறயாக ைவ��, இர�� இர��

ேப�களாக நா�க� சைம�ேபா�. ஒ� நா� காைல��, சைம�பத�� ஒ��ேம இ�ைல. கா�க�

வா�க��ட� பண��ைல. எ�ன ெச�வ� எ�� அர��தைர� ேக�ேடா� எ�ன சாமா�க�

��ச�����றன எ�� அவ� எ�கைள� ேக�டா�.
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“அ��, �ளகா� வ�ற�, ந�ெல�ெண�, உ��” எ�ேறா�. “சாத� சைம��, �ளகா� வ�றைல�

ெபா��� ைவ��க�” எ�றா�. ெபா��த வ�றைல� ெபா�யா��� சாத��� கல��. உ�ைப�

ேச���, அ�ைற��� சா���ேடா�. அர��த� ம��� அ�ைற��� வழ�கமா�� சா����

அள� சா���டா�. அர��த� மகா� எ�பத�க� தைட எ�ன?

அ�ைம நா���, �ற�த ேதசப�த�களாக�� ேமதா�களாக�� இ��பவ�க��� ேந�� க�ைய�

��தைன ெச�� பா��க�. பேராடா சம�தான��� �கமாக 1000 �பா� ச�பள� வா��யவ��,

�மா� ஒ� டஜ� பாைஷக�� �லவரான இைணய�ற இ���� எ��தாள� எ�ற க�க�தா

ைஹேகா�� ��ப�களா� �கழ�ெப�றவ�மான அர��த�, �ளகா� வ�ற� சாத� சா��ட

ேந��த� எ�பைத� சாதாரண���� அ���மா?

வ�ற� சாத� சா���டா�� சா���டா�; அ�ைற�ேக அர��த��� யாேரா ஒ� ந�ப�

இர�டா�ர� �பா� ெகா��வ�� ெகா��தா�. இ�த� ச�பவ� ேவ��ைகயாக

இ���றத�லவா?

இேர மா��, பார�யா� ச�ப�த�ப�ட வைர�� பல தடைவக�� நட�����ற�. ஒ� சமய�,

ெத� ஆ����கா, ட�ப����� பார�யா��� ஆ�ர� �பா��� ேம� �ைட�த�. ஆனா�

அ�த� ெதாைகைய ஒ� வார����ேம� க�ணா� காண ��ய��ைல.

இ�த மா��� பல வைகக��� அம� ேந��� ெகா����த சமய���, மக�தான ந�ட� ஒ��

பார�யா��� ஏ�ப�ட�. அ� த��நா��� ந�ட� எ�� ெசா�ல�� ேவ��ேமா? ‘��ன�

ச�கர� கைத’ எ�� பார�யா� ஒ� ��தக� எ�� அேனகமாக ���� ைவ����தா�.

இ�ப�ெதா�ப� அ��யாய�க� ெகா�ட �� அ� எ�ப� எ� ஞாபக�. அ�ைமயான ��தக�!

அ� எைத�ப��ய �� எ�� ேக����களா? அ� நாவ� அ�ல; பார�யா�� �ய ச�த�� அ�ல;

�கட� �ைற�த�; ஆனா� ேவ��ைக� கைத அ�ல; �ராண� அ�ல; ��வ�� ��ட�ம�ல.

எ�றா��, நா� ேமேல �����ட எ�லா அ�ச�க�� அ�த� ��தக��� இ��தன. அைதேய,

அ�கால� த�ழ�க�� வா��ைக வரலா� எ���ட� ெசா�லலா�. ேசாக ரஸ��� எ�த�ப�ட

�� அ�ல; நைக�சைவ�� ��ட�� ������� ெகா�த���� ��தக�.

பார�யா� எைத எ��னா��, அைத ெந���ய ந�ப�க���� ப��� கா���காம�

இ��ப��ைல ஒ� த�ெப�ைம உண���யா� எ��த ஆைசய�ல. நா� எ��� த��

ெப��பா�ைம� த�ழ�க���� ��ய ேவ��� எ�ப� பார�யா�� �டமான ெகா�ைகயா��.

எனேவ, தா� எ��னைத� �ற� எ��ேல ���தெகா�� ர���றா�களா எ�பைத ெத���

ெகா�வத�காக�தா� ப���� கா���பா�.

ப����ெகா�� ேபா�� ெபா�ேத, ேக�பவ�க�� �க�ைத� கவ���� பா����ெகா�ேட

ேபாவா�; எ�த� சமய��லாவ�, அவ�க�ைடய க�க� ஒ��ழ��, �க� அசட த���

ெபா�மா��, உடேன ப��பைத �ற���ெகா�வா�; அவ�க��� �ள�காத வா��ைதைய

உடேன எ��த���, ேவ� வா��ைதைய உபேயாக�ப���வா�; கட�னமான க��தாக இ��தா�

அைத� ெத��பட���ய பாைஷைய�� உபமான�ைத�� ைக�ெகா��வா�.
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“��ன� ச�கர� கைத’ைய, அவ� ப��த நா�க� (�ல�தா�) ேக�����ேறா�. ����, ����,

வ�� அ��� ேபாவ� மா�� இ����, ����னா� �ட� ஏ�ற� ஏ�ப����ேமா எ�� பல

கால� பய�த���. ப�� ப�� எ�� ெவ���� ஹா�ய��, அ�த� கைத�� �ைற�� �ட�த�.

��ட� எ�றா� சாதாரண� ெத��கா��� ��டலா? நம� ஜன�க� எ�ப��� வாழ�த�மா

எ�ற ��க� ேதா��த ��ைல�தா� நா�க� அ�த� ��தக��� க�ேடா�.

‘��ன� ச�கர� கைத‘�� ைகெய���� �ர� எ�ப� மாயமா� மைற�� ேபா���ட� எ��

ெத�ய��ைல. �ேகச� எ�ற இைளஞ� அ�ெபா�� பார�யா�� ���� ேவைல

ெச��ெகா�ட��தா� அவ� ��ெர�� காணாம� ேபானா�. ���ேச��� அவைன� காண

��ய��ைல. அவ� மைற�த சமய��� தா� ‘��ன� ��கர� கைத‘�� காணமா� ேபா�

��ட�. கா�ைக உ�கா��த�� பன� பழ� ���தா�, கா�ைகதா� அைத� த����ட� எ��

ஊ��ப� த��க சா��ரம�லவா? அ�த� த��க �ைறைய ஒ��, �ேகச�தா� ��றவா� எ��

எ�க�� �ல� எ�ண� ���தா�க�.

இைத� ேக�ட�� பார�யா��� வ�த ேகாப���� எ�ைலேய இ�ைல. எ�கைள� க���

ேப�னா�; ��ேகசைன� �க��தா�. ஓ� இட��� இ��பவ�க� ஒ�வைர ஒ�வ� ச�ேத��தா�,

அ�த �ேடா �தாபனேமா ஒ� நா�� உ��படா� எ�� எ�க��� எ���� கா���தா�.

இ��தா��, “��ேகச� ‘�ரபரா�‘ எ�� எ�ப� ��சயமாக� ெசா�ல ����? அவ� ஏ� ஒ�

வாரமாக ேவைல�� வர��ைல? அவைன� ���ேச��� காேணாேம!” எ�� நா�க��

�டா���யாக� ேக�ேடா�.

பார�யா�� மன� மாற��ைல. ஆனா�, அவ� ெமௗனமாக இ�����டா�. �மா� நா�ப� நா�

க���, ��ேகச� ேதா��னா�. அவ� எ����ேதா�மாக இ��தா�. அவைன அைடயாள�

க�����கேவ ��ய��ைல.

நா�ப� நா�க���� அவ� எ�ப�� ேசாள�ெகா�ைல� ெபா�ைம ேபால ஆனா� எ�ற நா�க�

ேயா����ெகா����ேதா�. காைல ேநர�. பார�யா� அ�ெபா�� ப��ைகைய ���

எ�����க��ைல. ��ேகசைன, நா�க� பா� அ�தாப�ேதா�� பா� ச�ேத�ேதா��

பா����ெகா����தா�.

��ெர�� பார�யா� அ�ேக வ����டா�. உடேன ��ேகச�, ேத����ட�த ��, அைணைய

உைட���ெகா�� �ரவாகமாவ� ேபால� ேத��� ேத�� அ�தா�. பார�யா� எ�கைள

ஒ��ைற பா��தா�; ��னைல� ேபால� பா��த ��ேகசைன� க�� அைண���ெகா��,

“எத�காகடா அ��ற�? ������ ேபா���டதா ஆ� ��ைளக� அழ�ப�ேமா? “ எ��

ெசா�� அவைன� ேத��னா�.

இைத� பா��� நா�க� �ைக��� ேபாேனா�. “ஏ�டா ��ேகசா! � எ�ேகடா ேபா���தா�?

இ��ர�� மா�� ��ெர�� மைற��ேபா� ��டாேய!” எ�� �����ெகா�ேட பார�யா�

ேக�டா�.

��ேகச� அ�ைகயைய �����ெகா��, �� வ�மா� ெசா�னா� : “����� இ��ய�
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ேபா��� ஒ��த� எ�ேனா� அ��க� ேப��ெகா��, அ�பாக இ��தா�. ‘வா த��,

����ர����‘ எ�� ����டா�. தமாஷாக� ேபா� வரலா� எ�� எ��, அவைர ந��,

அவேராட ர��� ேபாேன�. ����ர� ேபான�� எ�ைன ‘அர��‘ ெச����பதாக�

ெசா�னா�. எ�ைன� ப�டண����� ெகா�� ேபானா�க�; எ� உட�ைப ந�றாக� �வ��

எ��� ��டா�க�. ‘பார� ���ேல ேவைல ெச��றாேய, அவைர� ப�� உன��� ெத��த

எ�லாவ�ைற�� ெசா��‘ எ�றா�க�. ‘அ�ப� ப����ள என����ட �ள���ப�யாக,

த���க�ைத எ���றா�‘ எ�ேற�. ‘இைத� ெசா��வத���தா� உ�ைன� ெச�ைன��� ���

வ�தேதா:” எ�� எ�ைன, எ�ப� எ�ப�ேயா அ��� உைத�� இ�ைச ெச�தா�க�. ஒ� மாத�

காவ�� ைவ����� எ�ைன ��தைல ெச�தா�க�. ���ேச��� ��ெக��ட வா���

ெகா��க��ைல. ெச�ைன�� ஓ� உற�ன�ட���� கட� வா��� ெகா�� ���ேச���

வ�ேத�!“

இைத� ேக�ட�� பார�யா� �ர�ப�� வ��த� ப�டா�. ஆனா� நா�கேளா, இ� ெவ�� அள��

எ�� ��மா�����ேடா�. ேபா�சா� அ�மா�� ெச�ய மா�டா�க� எ�ற ந���ைகயால

அ�ல. ��ேகச�, கைத ெசா�ன ேதாரைண ஒ��க��ைல எ�� ச�ேதக�ப�ேடா�. எ�றா��,

அ�ைறய �ன������, ��ேகச� த� ���� ேவைல பா��கலா� எ�� ெசா��, பார�யா�

அவைன� ���ப�� அைழ���ெகா�டா�.

பார�யா�� தாராளமன�பா�ைமைய� க�� �ைக���ேபாேனா�. ஆனா�, அைத� பாரா��

அ�ப��க ��ய��ைல. ��ேகச� ைகெய���� �ர�ைய� ேப�ஸா�ட� ெகா��க��ைல,

ெகா�����க மா�டா� எ�� பார�யா� ந��னாேரெயா�ய ‘��ன� ச�கர� கைத’

ேபா�ஸா�ட� எ�ப�ேயா ேபா�� ேச�����ட� எ�ப�� பார�யா���� ����ட� ச�ேதக�

எ�பட��ைல. நா�கேளா பார�யா� எ��ய� ேபால இர�� வைகக��� எ�ண��ைல.

கைத ெக��� ேபானைத� ���� எ�க� எ�ேலா���� �ர�ப வ��த�தா�. ���ப�� அைத

எ�த��டாதா எ�� நா�க� பார�யைர� ேக���ெகா�ேடா�. ஐ�தா� அ��யாய�க�

எ��னா�; அத��� �� மன� ெச�ல��ைல எ�� க���பாக� ெசா����டா�, ‘��ன�

ச�கர� கைத’ைய� ப�� அவ� �ற� �ர�தாப� ெச�தேத��ைல. ���� எ��ய ஐ�தா�

அ��யாய�க�� ����ரம�ய �வ� நட�� வ�த ‘ஞான பா�’ ப���ைக�� �ர�ரா�ன.

அ�வள�தா�. த��நா�, ஆ� அ��யாய�கேளா� ����யைட ேவ��ய மக�தான

���பா��ய���� ஆளான� தா� ����� வ��த�த�க�.

பார�யா� ேகாைழ எ�� �ல ��டா�க� அ�ெபா�� வா���

�������ெகா����தா�க�. அவ�க���� பார�யா�� த�ைம ெத�யாம� ேபான�

ஆ���யமா��. வ.ேவ.�. அ�ய� �ைம����� மா�ேவஷ� த���, இ��ய� ேபா�ஸா��

ைக�� ���� ெகா�ளாம�, ���ேச� வ�� ேச��ததைத ெரா�ப வ�கைண�ட� வ�ண�����,

இ�த மா�� பார�யால ெச�ய ���மா எ�ப� ேபால� ெப��ெகா�வா�க�. வ.ேவ.�. அ�ய�

ெச�த� அபாரமான ேவைல எ�பைத யா�� ம��க ��யா�. அத�காக, பார�யா��

ைத�ய�ைத� �ைற��� ேபச ேவ��� எ�ப��டா?

கால�ெச�ற ெகா�யால� வா. ர�கசா� அ�ய�கா� அ�ைமயான ேதசப�த�. ���� ��லா�� 79



அவ�க�ைடய ���ப� �க�� �ர���ெப�ற ���ப�. ெப��த ��யாள�க�. ெச�ைன�

கவ�ன�க� ������ �ஜய� ெச�தா�, இவ�க�ைடய ���ப�தா�க����தா� �த� ேப��

அ��பா�க�. இர�� வைகக��� ெச�வா��� பைட�த ���ப�ைத� ேச��த ர�கசா�

அ�ய�கா�, க�� வ���� அ�� �ற�ப� ேபால, அ�ைமயான ேதசப�தராக� ேதா��னா�.

த��ைடய ேதசா�மான�ைத, அவ� பல வைகக��� கா�������றா�.

அ�ய�கா� அவ�க��� அர��த�ட� அள� கட�த ப��; வ.ேவ.�. அ�ய�ட� ம�யாைத.

பார�யா� ேதச ப�த� எ�ற �ைற�� தா� அ�ய�கா��� அவ�ட� வா�ைச. பா�யா��

அ��த� க�ைத �றைன 1943 ஆ� ஆ����ட உயர��யாத �ரக�ப�க� த��நா���

இ����ெபா�� அ�ய�கா� 1910 – 1912இ� பார�யா�� ஈ�ேஜா� இ�லாத ேமைதைய

அ���ெகா�ள ���மா?

அ�ைம�ப��� �ட�த �ேர�க�கைள� த�� எ���வத�காக, லா�� ைபர� எ�ற ஆ��ல� க�

“ஐ� ஆ� ���” எ�ற அரைமயான ��தைல� க�ைத ஆேவச��ட� எ������றா�. அ�த�

க�ைதைய ஆ�ர�கண��� அ�ச���, இேத அ�ய�கா�, இனாமாக எ�ேலா����

ெகா������றா�. அ�ய�கா� �த�தர ஆ�வ�ெகா�டவ�; எ�றா��, பார�யா�� ெப�ைமைய

உணர ��யாத �ைல�� இ��தா�.

இவைர� ேபாலேவ, ஆ�ர�கண�கான த�ழ�க� �த�தர� ��ய�க�, த��� ப�� இ�லாம�

இ�ன�� இ���� ெபா��, அ�கால��� அ�ைமயான ேதசப�தரா���த அ�ய�கா�ட�

கா�வ� �ணான ேவைல.

பார�யா�ட� ம��� அ�க��லாத அ�ய�காேர �ர���� ேபா��ப�யாக� பார�யா� ஒ�

கா�ய� ெச����டா�. த�சா�� ��லா��, ம�னா����� அ���, நாைக ( நாக�ப�டண�

அ�ல) எ�� ஒ� �� �ராம� இ���ற�. அ�ேக ர�கசா� அ�ய�கா��� ஒ� ேந���யான

ப�களா இ��த�. அ�ய�கா� நாைக�� அ��க� ேபா�, அ�� பல நா�க� த��வ� வழ�க�.

இ�வா� ஒ� சமய� அ�ய�கா� அ�ேக இ����ெபா�� நட�த ச�பவ�ைத, அவ� எ��ட�

ெசா�னா�.

அ�ய�கா� எ��ட� ெசா�னதாவ�; “ஒ� காைல�� ப�ெனா� ம���� சா�பா� ����,

நா� ந�ப�க�ட� ேப�� ெகா����ேத�! ஒ� ம� ேநர� ச�பா����

ெகா�������ேபா�. ��ைர வ�� ஒ�� ப�களா வாச�� வ�� ��ற�. வ���� ஒ�வ�

ம��� இ��தா�. ��ைட ���� ஒ����ைல; அவ� வ��ைய ���� �ேழ இற�� வ�தா�.

தைல வ��ைக; �ைச இ�ைல. ��தா� இ�லாத ஷ���. அத� ேமேல ஒ� ேகா��. இ����

ப�சக�ச�; ேதா�ேல அழகான ச�ைக ேவ��. வ������� இற��, அவ� ேவகமாக�

ப�களா�� ப� ஏ� வ�தா�. �த�� என�� அைடயாள� ��ய��ைல. �தா���� பா��ேத�.

பார� ! என�� ஆ�ச�யமா���த�. �ைசைய அவ� எ�����டதா�, ச�ெட�� அைடயாள�

ெத�ய��ைல. �ட இ��த ந�ப�க���� பார� எ�� ெத�ய��டா� எ��, ‘வா��ேகா’

எ�� பார�ைய ெம�ைத�� அைழ���ெகா�� ேபாேன�.
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அ�ெபா�� பார�ேப�� வார�� இ��த�. ���ேச��ேல அவைர� ெத�யாதவ�க� இ��க

மா�டா�க�. ேபா��கார�க���� அவைர அைடயாள� க�����ப� �ரமம�ல.

அ�ப������ பார� எ�னமா� நாைக�� வர ���த�? அ�ய� �ைம�����

மா�ேவஷ�ேதா� வ�த��ட எ� க��� ெப�யதாக� பட��ைல. அ�யைர, இ��யா��

ேபா�ஸா���� ெத�யா�. பார�ைய எ�ேலா���� ந�றாக� ெத��ேம!

“அ�ப����க, அவ�க�� க��� �ளகா�� ெபா�ைய� �����, அவ� எ�ப� வர

���த�? பார���� ைத�ய� அ�கமாக இ��கா� எ�� நா� எ��ன� �ர� அச�ட�தன�

எ�ப� என�� அ�ெபா�� ந�றாக� ெத��த�. எ�த� ���� எ�த� பா�� இ���ேமா, யா�

க�டா�க� எ�ற ெப�யவா� ெசா��வ� உ�ைமதா�. ம�ஷாைள ம����� ெபா�� �ர�ப

உஷாரா���க�� எ��ற ��� அ�ெபா�� என�� அ��தமாக ஏ�ப�ட�.

“பார� ஒ� வார� வைர�� எ�ேனா� நாைக�� த�����தா�. ��தரம�ய� எ�� ெபய� எ��

ெசா��, அவைர ந�ப�க��� அ��க�ப��� ைவ�ேத�. பார� த�����த ஒ� வார��

ஒேர ����� ��கல��தா�. அர�யைல�ப�� அவ� அ�ெபா�� ேபசேவ இ�ைல; �ன��

பா�வா�. ந�ப�க� எ�ேலா�� அவ�ட� ஈ�ப��� ேபானா�க�.“

ர�கசா� அ�ய�கா� இ�வா� எ��ட� ெசா�னா�. பார�யா� நாைக�� வ����தா� எ��

��னா� அவேர ந�ப�க���� ெசா��, அைத �ள�பர�ப�����டா�. பார�யா��

���� ஸாகச�� எ�வள� வைர�� இ��தன எ�பைத இ�த� ச�பவ� கா�����ற�. இ�

ச�ப�தமாக அ�கமா� �வ���� ெசா�ல என�� மன��ைல.

ம�யாைத��� �னய����� இ���ட� எ�� ெசா�ல���ய பார�யா� �ல சமய�க��

‘நா��� நர���லாம� ‘ ேப���வா�. அ�வா� ேந��த ச�த��ப� ஒ�� ெசா�ல� த��த�.

���ேச�� கட�கைர��, �ய�� (�ய�, கட�� க�ட�ப�ட பால� ; இ� �மா� ஒ�றைர�

ப�லா�� இ����. க�ப�� வ�� சாமா�கைள� �ய��தா� இற��வா�க�. ) ஆன�தமாக�

கா�� வா��� ெகா����ேதா�. (�ைல ெகா��� வா�க��ைல!) பார�யா� அ�ைமயாக�

பா��ெகா����தா�. அ�த� சமய� வ.ேவ.�. அ�யர�� ந�பரான ���� வ��� ஒ�வ�

(ெரா�ப �ரப�த�) எ�க�ட� இ��தா�.

பா�� ���த�� அ�த வ��� ேபச ஆர���தா�. “ஏ� சா�! ஒ�க �ல� இ�ேபா எ�ேக இ��கா�

?“ எ�� வ.ேவ.�. அ�யைர அவ� ேக�டா�. �ல� எ�� ெசா�ன� ேலாக மா�ய �லகைர.

அ�ய�� �க� �வ�� ேபா���. அவ� தம� ஆ��ர�ைத அட���ெகா�டா�. ஆனா�,

பார�யா� ஒேர ெவ�யாக ெவ�����டா�. கடகடெவ�� அவ� ெகா�ட� ெதாட��னா�.

“ஏ�டா ! � த�ழ� இ�ைலயா? � ெவ�ைள�காரனா! எ�னடா ‘�ல�‘ ேவ������? �லக�

எ�� ெசா�ல உ� நா�� ���றதா? எ�க� �லக� தைலவ�, உ�க� ��� மா���காரனா?

அவ� இவ� எ�� அ�த மகாைன, ம�யைத��லாம� ேப��றா�. ���டா!“ எ�� �ர�ப�

ேகவலமாக� ேப���டா�.

வ���� �க� அ�ப�ேய ெவ����ெபா� ��ட�, வ��� ேவ��ெம�ேற மா�யைத� 81



�ைறவாக� ேபச��ைல எ�� ��னா� ெத��த�. த��நா�� �ராமண�க���� ஒ� ெக�ட

பழ�க� உ��. �ரச�னமாக இ�லாத ேப�வ�ைய, அவ� இவ� எ�� ஏக வசன���,

ம�யைத��லாம� ெசா��வ�, இ�த� ��ட�தா��� ஒ� ெக�ட பழ�க�. இ�த� பழ�க�த���

ப�யானவ� வ��� அ�வள�தா�.

வ��� �ர�ப�� மன ேவதைன அைட�தா�; மன���வமாக ம����� ேக���ெகா�டா�.

அ�ெபா�� பார�யாைர� பா��க ேவ��ேம அவ� �க��� ஈ ஆட��ைல. மன���

�ர�ப�� �ரம� ப��� ேபானா�. “��க� ெச�த� அ�யா� �ைழ எ�� ெத���ெகா�டதா�,

என�� ஒ� �ற� வ��த�; ஒ� �ற� ச�ேதாஷ�. ��க� ேவ��ெம�ேற உத�னமாக�

ெசா������கேளா எ�� எ��, நா� ச��� க�ைமயாக� ேப���ேட�. தைய ெச��

ம�������க� “ எ�� பார�யா� �க�� அ�கலா���ெகா�� ெசா�னா�.

பார�யாைர� ப��� �ல இட�க�� எ�ப� எ�ப�ேய தவறாக

அ���ராய�ெகா�����றா�க� எ�� என��� ெத���. பார�யா�� உ�ைமயான த�ைம

இ�ப��ப�ட� எ�பைத� ச�ேதச��லாம� ெத���ெகா��வத�காகேவ ேமேல ெசா�ன

ச�பவ�கைள நா� �����ேட�.
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ப�� 18

பார�யா� ���ேச� வா��� (அர�ய� �ள����� த�ர) �ரணமாக� கல��ெகா��, ப��

வ�ஷ� அ�ேக வா��� வ�தா�. யா� �� எ�� பா�ப��ைல; எ�ன ஜா� எ��

�சா��ப��ைல. க�யாண���ேகா எ�த �ேசஷ���ேகா அவைர� ����டா�, உடேன

ேபா���வா�. ச�க� �ர��ைனகைள� ப��, ���ேச��� பல இட�க�� �ரச�க�க�

ெச�����றா�. ப�� வ�ஷகால�����. ���ேச�வா�க�� �ரண அ�மான�ைத�� பார�யா�

ெப�றா� எ�� தாராளமாக� ெசா�லலா�.

�� வ���கார�க���� பார�யாைர� க�டா� ெகா�டா�ட�. அவ�க� ேக�டைத�

பார�யா� உடேன ெகா�����வா�. ெச�ைன����� �ைரசா� அ�யேரா, ேவ�

ஊ�க����� அ�ப�கேளா அழகான அ�க வ��ர� பார�யா��� எ�� அ����ர�கலா�.

ஆனா�, �� வ���கார� அைத� க�ணா� ெவ���� பா�����டா�, அ� அ�த ��ஷ�த�

அவ�ைடய�தா�; பா�யா�ைடய� அ�ல.

“அவ���� ச�ைக ேவ�� ேபா���ெகா�ள ஆைச. அவ� ைக�� பண� ஏ�? அவ��� யா�

வா��� ெகா��பா�க�?“ எ�ப�தா� பார�ய� ெசா��� சமாதான�.

���ேச� வா��ைக�� பார�யா��� உத� ெச�தவ�க��, ம��யமாக� �வைள�

க�ணைன��, ��தேரச அ�யைர�� ����ட ேவ���. �வைள� க�ண� எஜமான

��வாச��ள ேவ�ைட நாைய� ேபா�றவ�. பார�யா���, ச�ர�தா� அவ� எ�ைல��லாம�

உைழ�தா�. பார�யாைர� ப�� யா�� இள�பமாக அவ� கா� ேக���ப� ேபச ��யா�.

க�ன��� அைற க���பா� �������.

��தேரச�ய�, ம�லா�ெகா�ைட �யாபார� ெச�� வ�த ���சா� அ�ய� எ�ப�ட� �மா�தா

ேவைல பா���வ�தா�. ெந��க� கால�க�ெல�லா�, ��தேரச�ய�தா� பார�யா��� வா�

ேபசாம� பண உத� ெச�� வ�தா�. ��தேரச�ய�, த� மைன��� நைககைள அடமான�

ைவ��� ���� பார�யா���� பண� ெகா��� உத�ய� என��� ெத���. பார�யா�ட�

��தேரச அ�ய��� அ�வள� ப��.

ெவ�ல��� ெச��யா� எ�� பார�யா� ெச�லமா� அைழ��� ���யா��ேப�ைட ���சா�

ெச��யா� எ�பைத�� இவ� ெவ��ைகேயா� பார�யாைர� பா��க வரமா�டா� எ�பைத��

��னேம �������ேற�. வ���ற சமய�க�ெல�லா� இவ� ப�� �பா���� �ைறயாம�

ெகா������� ேபாவா�; அ��க� வ�வா�! மாத���� இர�� ��� தடைவக� �ட

வ�வா�.
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ெபா�� ��ேகச� ��ைள�� ���ப�தாைர� ப��� ெசா�ல� ேதைவ��ைல. பார�யாைர�

த�க� ���ப�ைத� ேச��தவ� எ�ேற அவ�க� எ�� வ�தாக�. ேவைல�கா� அ�மா�க��

த���ற� அவ� அ�சாெந�� பைட�தவ�.

1914 ஆ� வ�ஷ��� ெதாட��ய மகா��த��� �லமாக இ��ய���� பல ந�ைமக�

ஏ�படலா� எ�� பார�யா� ந�����தா�; 1918 ஆ� வ�ஷ���, தா� கா�வ� �� கன�

எ�� ெத��� ெகா�டா�. �ற�, ���ேச� வா��ைக அவ���� ���க��ைல. �����

இ��யா���� ���� வ���டேவ��� எ�� ��மான�ெகா�டா�; எ. ர�கசா�

அ�ய�கா��� எ���ேக�டா�. ெவ�ேய வ�வத��� த�க கால� அ�தா� எ�� அவ�

பார�யா��� ேயாசைன ெசா�னா�.

பார�யா� ���ேச�ைய ���� �ற�ப�� �ெர�� ச��கா� எ�ைலைய� தா��ய��, அவைர�

����� இ��ய� ேபா�சா� ைக ெச�� கட�� ச� ெஜ��� ெகா��ேபா� ைவ�தா�க�.

பார�யாைர� ைக� ெச�த ெச�� ெத��த��, ஏ. ர�கசா� அ�ய�கா� மாகாண� ேபா��

இ��ெப�ட� ெஜனர�ட� ெச��, அவைர� ேப�� க��, பார�யாைர�ப��ய உ�ைமயான

�வர�கைள� ெசா�னா�. ��ர அர�ய�� கல�ப��ைல எ�� பார�யா� வா��� ெகா��க

ேவ��� எ�� அ�த� ேபா�� அ�கா� ெசா�னா�. பார�யாைர இ�வா� ெச���ப�யாக�

ேக�ப� அவர� உ�தமமான �ண���� இ��கா�� எ�� அ�ய�கா� வாதா�னா�. ேம��,

பா�யா�� உட�� �க�� ���ைல�� ேபா���த�. அைத�� எ���� ெசா�னா�.

வா���� ெகா��த� ேபா�� இ�லாம�, ெகா��காம� இ��த� ேபா�� இ�லாம�, ஒ�

���ர�ைத� தம� சாஜத��ர �ைளயா� அ�ய�கா� தயா� ப��, ேபா�� அ�கா���

மன���� ��ம�ைய உ�டா��, பார�யாைர ��தைல ெச���ப�யான ஏ�பா�ைட� ெச�தா�.

‘த�க���� ‘�ேதச���ர‘�� எ�ெபா��� தங��ட� உ��‘ எ�� ர�கசா� அ�ய�கா�

பார�யா�ட� ேந�� ெத�����ெகா�டா�.

பார�யா� ��� கால� ��ெந�ேவ� ��லா, கடய��� வாச� ெச�தா�; ��ன�, ெச�ைன���

���� வ�தா�. “எ��னா�� எ�தா��டா�� ‘�ேதச���ர‘�� த�க��� உ��ேயாக�“

எ�� ர�கசா� அ�ய�கா� ���� ெத�����ெகா�டா�. ெச�ைன�� ��வ���ேக���

பா��தசார� �வா� ேகா����� ப�க�� ���� பார�யா� �����தா�. ேகா�� யாைனேயா�

அவ� சேகாதர��வ� ெகா�ள�பா��த கைத ����ரமான�.

பா��தசார� �வா� ேகா����� ேபா��ெபா�ெத�லா� பார�யா� ைக�� ேத�கா� பழ�

ெகா�� ேபாவா�, இைவக� �வா��காக அ�ல; ெவ�ேய க������� யாைன�காக.

யாைனைய� தம� சேகாதரனாக� பா��த பார�யா�, அத��ேத�கா� பழ� �த�யைவகைள�

ெகா��� ந��ற� �தா�����ெகா�ள �ய�றா� ; பழ�க� அ�கமாக அ�கமாக, அத���ேட

ேபா� இைவகைள� ெகா��க�� ெச�வா�. �ல சமய�க�� ���ைகைய� தட���ெகா��பா�.

சேகாரத��வ� ����� வ��ற� எ�ப� பார�யா�� எ�ண�. இ�வா� நட��

ெகா����ைக��, ஒ� நா� வழ�க� ேபால, ‘சேகாதரா!’ எ�� பழ�கைள ���னா�. யாைனேயா

ெவ�ெகா�� பழ�கேளா� பார�யாைர�� ேச���� ���� இ����தா� இ����
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ேகா�ட����� ெகா��ேபா���ட�. பார�யாைர யாைன காலா� ���� ��ேமா எ��

ப�க�த���தவ�க� க�கல��� ேபானா�க�. பார�யா� ேகா�ட����� ப��ைடயாக�

�ட�தா�.

பார�யா��� ேந��த �ப�ைத எ�ப�ேயா, எ����ேதா ேக���ப�ட �வைள�க�ண�,

பற�� வ�த� ேபால ஓ�வ��, யாைன இ��த இ���� �ரா�� ேகா�ட���க� பா���,

பார�யாைர எ��� �����, �ரா��� ெவ�ேய ��றவ�க�ட� ���� ெகா��தா�. சபா�

�வைள�க�ணா! இ�வா� யா� ெச�ய����? பார�யா�ட� உ�ராக இ��த �வைள�

க�ணனா�தா� ���� ! யாைன�� மத� ������த சமய�, ஆனா�, அைத� ப���

�வைள�க�ண��� எ�ன கவைல?

பார�யா� �ைழ�தா�; �வைள�க�ண�� ேகா�ட������ ெவ�ேய வ�தா�. பய� அ�யா�

உ�ைர� ���பாக ம��த �ரைன� பட� ���க ேவ��மானா�, அ�ெபா�� கா�� அ��த

�வைள� க�ணைன� பட� ������க ேவ���.

‘கா�ைக ��� எ�க� ஜா�, ��கட�� மைல�� எ�க� ��ட�‘ எ�� பா�ய பார�யா�.

யாைனேயா� சேகாதர���� ெகா�டா�ய இ�த� ச�பவ����� ��ன� ெவ� கால�

உ�ேரா���க��ைல. யாைன�� ேச�ைடயா�, பார�யா�� ேதக� ���� ஊைம�காய�க�.

இைவக� பார�யா��� மரண வ�ைய� த�தன. அ�வள� ெபா��க ��யாத வ�! காய�களா�

ஏ�ப�ட வ�ெய�லா� ������ட�. ஆனா�, இ�த� ச�பவ� நட�த ��� மாத�க����

பார�யா� இற�� ேபானா�.

“க���

�ள��இ�வ த�லா� ெப��பார� தா���

தள��� வைள�ேமா தா�.“

சேகாதர��வ�ைத ஒ� வைக�� பாரா��� பழ� வ�த த��யான யாைன, இ���� ஏமா��

��ைத ெச�த�, பார�யா�� உ�ள��� ெப�மபாரமாக� ��ெர�� ������க ேவ���.

ெப��பார� தா���, தள��� வைள�� ெகா���� �பாவ� பார�ய�ட� �ைடயா�. எனேவ

�ற� க����� படாதப�, அவ�ைடய மன� உைட��ேபா���க ேவ���. அதனா�தா�

அ�வள� �ைர�� பார�யா� மைற�� ேபானா�. பார�யா� மைற�த நா� 1921 ஆ� வ�ஷ�

ெச�ட�ப� மாத� 11ஆ� ேத�.

உலக மகா க�க�� தைல�ற�� �ள��பவ�� த��நா��� �ர���க��மான பார�யா��

�த உடைல அட�க� ெச�வத��� ேபா�ய பண� அவர� ��டா�க�ட� இ�ைலெய���, �ல

ப�த�க�� பண உத�ைய�ெகா��தா� உடைல அட�க� ெச�ய ���தெத��� பார�யா��

ப�த�� �ற�த ேதசப�த�மான ஒ�வ� எ��ட� ெசா�னா�. அவ� ெசா�னைத, அ�ப�ேய,

�����ைற�காம� த�ழ�க� த�க� உ�ள�கைள இ�ெபா�தாவ� ேசா���� பா��பா�களாக!

இைத ����ம�, இர�ெடா� ச�மபவ�க� ����ட�த�கைவ. பார�யா� ��ைவ�����

ெச�ைன�� வ�த��, ��வ���ேக�� கட�கைர�� அ��க� ��ட� ேபா��� ேப�வ�
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வழ�க�. பார�யா�� ெசா�ெபா�ைவ� ேக�க, இைளஞ�க� ����கண��� ����வா�க�;

ெவ�ேநர� கா���ெகா����பா�க�.

“பார�யா�� ெசா�ெபா�� ெவ�� �ரச�கமா? அ� ச�டமா�தம�லவா?“ எ�� அவ�க��

பல� ெசா�ல நா� ேக�����ேற�.

இ�வா� ��ட�ப�ட ��ட�க�� ஒ���, �ச��ய������ இ�ெனா�வ�� (அவ� ெபய�

�ைன�� இ�ைல) �த�� ேப���டா�க�. அ� பார�யா��காகேவ ��ட�ப�ட ��ட�

எ�பைத� �ட� கவ��காம� ச��ய���� ���காக, ‘��க� வழ�கமாக� ேக��� பார�யா�

நாைள��� ேப�வா�. இ�ைற�� இ��ட� ��ட� ���ெப�ற�‘ எ�� அ��������

ேபா���டா�. ஆனா�, ��ட� கைலய��ைல.

பார�யா� எ�����தா�. �மா� ச��ய������ அழகான ெசா�க��, �தரைணயாக�

ச�மான� ெகா��தா�. �ற�, கா�டா�� ெவ�ள� கைர �ர�� ஓ�வ� ேபா� ஓயா� எ��

ெசா���ப�யான கரேகாஷ�க��� இைடேய, பார�யா� �ரச�கமா� ெபா��தா�. அ��ர�

��ட� கைல�� ெபா�� ம� ப�ெனா�� இ����.

அ�ைற���தா� எ��� உ�ேரா� இ��க� ��ய ‘பாரத ச�தாய� வா�கேவ!‘ எ�ற அ��த�

பாடைல� பார�யா� பா�னா�. ��ட� ப�ெனா� ம� வைர�� கைலயாம� இ��தத�� ேவ�

காரண�� ேவ��மா?

பார�யாைர� ��கால��� �க���ெகா�டா�ன � ச��ய���� �ட, அ�கால��� ச�யானப�

அவ�ைடய ெப�ைமைய� ெத���ெகா�ளாம� ேபான�தா� ஆ�ச�ய�. ச��ய����யாக

இ�லா���, சகஜமாக ேநர���ய ச�வ�தா� எ�� இைத�ப��� கவன� ெச��தாமேல

�����கலா�. ச��ய������ ச�ப�த� இ��ததா� இைத�ப��� ெசா�ல ேந��த�. ேம��,

“பாரத ச�தாய� வா�கேவ!“ எ�ற அ�தமயமான பாட� அர�ேக�ய நாைள�� வைகைய��

����ட ேவ��ம�லவா? அத�காக�� இ�த� ச�ப�ைத� ெசா�ல ேந��த�.

இ�ெனா� ச�பவ� ஏககால���� ம������� ��க����� உ�ய ச�பவமா��. அ�சரல�ச�

ெகா����ப�யான ஐ�� பா��கைள� பார�யா� மகா�மா கா����ேப�� பா�����றாேர,

அ���வ�� ச���� உறவா�யாதாக இ�வைர��� ெத�ய��ைலேய எ�� ��க�

ஆ�ச�ய�படலா�. பார�யா�� மகா�மா�� ச���தா�க�; ேப�னா�க�; ஒேர தடைவ��,

ஒ�வைரெயா�வ� ந�றாக� ெத��� ெகா�டா�க�.

1919 ஆ� வ�ஷ� ��ரவ� மாத� கா�� ெச�ைன�� வ�தா�. ெரௗல� ச�ட� எ�ற அ�யாய�

ச�ட�ைத ர�� ெச�வத�காக� �ள��� ெச�ய ேவ��� எ���, அத��� தைலைம வ���

அைத� கா�� நட�த ேவ��� எ��� இ��யா�� இ��த �ர�க�க�� பல� கா��ைய

ேவ���ெகா�டா�க�. கா�� இைச�தா�. அத�காக�தா�, கா�� �த� �த�� ெச�ைன��

�ஜய� ெச�தா�. ச��யா��ரக இய�க�ைத ஆர������ அைணேகா�வைத� ேபா���த�

இ�த �ஜய�.

அ�ெபா�� ராஜா�, க���ர� ேரா�, இர�டா� ெந�ப� ப�களா�� �����தா�; அ�த� 86



ப�களா�� தா� கா�� வ�� த��ன�. நாைல�� நா�க� த�����தா�. ஒ� நா� ம��யான�

�மா� இர�� ம� இ����. கா�� வழ�க� ேபால� ��� ெம�ைத�� சா���ெகா��

�����தா�. அவ� ெசா���ெகா����தைத� ப�க��� உ�கா����தா� மகாேதவ ேதசா�

எ���ெகா����தா�.

கால�ெச� ேசல� பா��ட� ஆ�நாராயண ெச��யா� �ட�� ����� பழ�கைள உ����

���� மகா�மா��காக ரச� தயா� ப���ெகா����தா�. ஒ� ப�க��� �வ�� ஏ.ர�கசா�

அ�ய�கா�, ச��ய���� �த�யவ�க� சா��� ��� ெகா����தா�க�. அ�த� �வ���

எ����வ�� ராஜா��� ம��� �ல�� சா���ெகாண� �����தா�க�. நா� வா��

கா�ேபா�. யாைர�� உ�ேள �ட��டா� எ�� என��� க���பான உ�தர�.

நா� காவ� ���த ல�சண�ைத� பா��த� ���கா��க�. அைற���ேள ேப��

நட��ெகா�����ற சமய��� பார�யா� மடமடெவ�� வ�தா�; “எ�ன ஓ�! “ எ��

ெசா���ெகா�ேட, அைற���ேள �ைழ����டா�. எ� காவ� க��� �ைல�த ேபா���ட�.

உ�ேள ெச�ற பார�யாேரா� நா�� ேபாேன�. பார�யா� கா��ைய வண�����, அவ�

ப�க��� ெம�ைத�� உ�கா��ெகா�டா�. அ��ற� ேப�� வா��ைத ஆர���த�:

பார�யா� : ��ட� கா�� ! இ�ைற��� சாய�கால� ஐ�தைர ம��� நா� ��வ���ேக��

கட�கைர�� ஒ� ��ட��� ேபச� ேபா�ேற�. அ�த ��ட����� தா�க� தைலைம வ��க

���மா?

கா�� : மகாேதவபா� ! இ�ைற�� மாைல�� நம� அ�வ�க� எ�ன?

மகாேத� : இ�ைற�� மாைல ஐ�தைர ம��� நா� ேவேறா� இட��� இ��க ேவ���.

கா�� : அ�ப�யானா�, இ�ைற��� ேதா��படா�. த�க�ைடய ��ட�ைத நாைள�� ஒ���

ேபாட ���மா?

பார�யா� : ��யா�, நா� ேபா� வ��ேற�. ��ட� கா��! தா�க� ஆர���க� ேபா��

இய�க�ைத நா� ஆ��வ���ேற�.

பார�யா� ேபா���டா�. நா�� வா��ப���� ேபா���ேட�. பார�யா� ெவ�ேய ேபான��,

‘இவ� யா�?‘ எ�� கா�� ேக�டா�. தா� ஆத���வ�� பார�யாைர� �க��� ெசா�வ�

நாக�க� அ�ல எ�� �ைன�ேதா எ�னேவா, ர�கசா� அ�ய�கா� ப�� ெசா�ல��ைல.

கா���� ெம�ைத�� ம�யாைத ெத�யாம� பார�யா� உ�கா��ெகா�டா� எ��

ேகாப�ெகா�ேடா எ�னேவா ச��ய���� வா� �ற�க��ைல. ராஜா�தா�, “அவ� எ�க�

த��நா��� க�“ எ�� ெசா�னா�.

அைத� ேக�ட��, “இவைர� ப��ரமாக� பா�கா�க ேவ���. இத��� த��நா��� ஒ�வ��

இ�ைலயா?“ எ�றா� கா��. எ�ேலா�� ெமௗனமாக இ�����டா�க�.

இ�த� ச�பவ�ைத� ச��� கவ���� பா��க�. மகா�மா கா���ட� பார�யா� இ�மா�� 87



நட�� ெகா����க�படா� எ�� �ல� எ�ணலா�.

நா�கா� இ�லாத இட��� பார�யா� ��� ெகா�� ��ண�ப� ெச��ெகா��றதா? ராஜா�

ேபா�றவ�க� பார�யா� வ�த��, அவைர அழகாக, கா���� அ�க�ப������க

ேவ��ம�லவா? அவ�க�ைடய ெமௗன�������, அனாயாசமாக� பார�யா� உ�ேள

�ைழ�த������ கா�� ��மான வைர�� ச�யாக� பார�யாைர ம����� ��டா�.

இ�லா��டா�, “இ�ைற�� நம� அ�வ�க� எ�ன?“ எ�� மகாேதைவ� ேக�காமேலா,

‘இ�ெபா�� ���யமான ஒர ேஜா�ைய� கவ���� ெகா�����ேற�. இ�ெபா�� எ�ைன

ெதா�தர� ெச�யாம� இ��தா� நலமா����� ‘ எ�� கா�� ெசா�����கலா�. பார�யா��

���ப��� ெகா�� ெவ�ேய ேபா���பா�.

பா��� கா� பா����� ெத��� எ�பா�க�. ேமதா�யான கா��, ேமதா� பார�யாைர, அவர�

��ெகா�����ேத ெத���ெகா�ள ��யாதா? ேம��, ‘த�க� இய�க�ைத ஆ��வ���ேற�’

எ�� உ�ள�ேபா� பார�யா� ெசா�னெபா�� தம� இய�க�ைத ஆ��வ�ப�பதாக�

ெசா�ல���ய ஒ�வ� ெப�ய ம�தராக�தா� இ��க ேவ��� எ�� கா�� ���

ெச��ெகா�ள ��யாதா?
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ப�� 17

ஒ� நா� காைல எ�� ம� இ���� அக�மா�தா�, நா� அர��த� ஆ�ரம������ பார�யா�� ����� வ�ேத�.

���� �ட���, �� ��டெமா�� �����த�. ந��� ேஹாம� வள���றா�ேபால� �ைக��ெகா����த�. �ல�

ேவதம��ர� ஜ����ெகா����தா�க�. ஓ� ஆசன��� பார�யா� �����தா�. இ�ெனா� ஆசன��� கனக��க�

எ�ற  ஹ�ஜன�  ைபய�  உ�கா���ெகா����தா�.  �ெரபஸ�  ���ரம�ய  அ�ய�  ேபா�ற  பல  �ர�க�க�

இ��தா�க�.

எ�ன  நட��ற�  எ��  ெம�வாக�  �ேராபஸைர�  ேக�ேட�.  “கனக��க“����  ���  ேபா��,  காய��  ம��ர�

உபேதசமா��ெகா�����ற�“  எ�றா�.  “உ�கா�����ப�  ஹ�ஜன�  கனக��க�தாேன!  அ�ேல  ச�ேதக��ைல,“

எ��  ம�ப���  அவைர�  ேக�ேட�.  “சா�ா�  அவேனதா�!  அவ����தா�,  பார�  காய��  ம��ர�  உபேதச�

ெச�தெகா�����றா�“ எ�றா� �ெராபஸ�.

என��  ஆ�ச�யமாக  இ��த�.  இ�த  �க������  �ல  மாத�க���  ���தா�,  எ�  ��ைல  எ������ப�

பார�யா�  என���  ெசா�னா�.  அவேரா,  ெவ�  கால����  ��னேமேய  ��ைல  எ�����டா�.  தம�  ��ைல

எ������, எ�ைன�� ��ைல� கழ�� எ�ய� ெசா�ன பார�யா���� ��ெர�� ைவ�க ெவ� தைல�� ஏ�

��டதாக எ�� எ��ேன�.

ெமௗனமாக உ�கா�����ேத�. பார�யா� நா� இ��த ப�க� ����� பா��கேவ��ைல. ம��ேராபேதசெம�லா�

���த �ற�, “கனக��க�! � இ�ைற����� �ராமண�; எத��� அ�சாேத; யாைர� க��� பய�படாேத. யா�

உன���  ���  ேபா��ைவ�க�  ���த�  எ��  உ�ைன  யாராவ�  ேக�டா�,  பார�  ேபா��ைவ�தா�  எ��

அத��ேய ப�� ெசா�. எ� ேந��தா�� ச�, இ�த� ��ைல ம��� எ����டாேத“ எ�� பார�யா� அவ��� ேவ�

�ைக�� உபேதச� ெச�தா�.

இைத� ேக��, யாேர�� வா����ளாகேவ ����றா�கேளா எ�� பா��ேத�. பார�யா� ெசா�னைத ஆேமா��பைத�

ேபால, அவ�க� �க�ைத ைவ���ெகா����தா�க�. இ�த ைவபவ���� வ�தவ�க�, தா��ல� வா���ெகா��,

பார�யா�ட� �ைடெப���ெகா�� ேபா���டா�க�. கனக��க�� ேபா���டா�. யாேரா ஒ�வைன� �����,

“� கனக��க��ட� �ட�ேபா�, அவைன அவ� ���� ெகா��ேபா� ������ வா“ எ�� பார�யா� ெசா�னா�.

எ�ேலா�� ேபான��, பார�யா� தா� ேபா��� ெகா����த ��ைல எ�����டா�. ‘எ�ன ஓ�!‘ எ�� எ�ைன�

பா���� ���தா�. “இர�� ப���மா�க�, ப�னா�ர� ேகா�மா�க� இவ�கேளா� �ைலக� ���த க�ண��� ��ய

�ர�மசா� எ�ற ெபய� வ�த கைதயாக இ���றேத, உ�க� �ர�ேமபேதச�“ எ�ேற�. “நாட��த ப��பா���� ���

எத�� ? உம��� என��� ேவ�டா. ��� பா��பா� கனக��க����� ��� ேதைவ. எ�ெபா�� நா� அவ����
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�ர�ேமாபேதச� ெச�ேதேனா, அ�ெபா�� என��� ��� இ��க ேவ���. அ� ������ட� இ�ேம� என��

எ�ன����� ��� –“ எ�� ேப�ைச அழகாக ������டா� பார�யா�.

இைத�ப�� ேவ� எ��� ேபச இட�ெகா��காம�, �ெராபஸ� ��தரராமேனா� �ைத ச�ப�தமாக நட��ய �வாத���,

அ�ைற�� எ��ய க��ைரைய� பார�யா� ப���� கா���தா�.

�தா �வாத� ேவ��ைகயான �வாத�. அ�ெபா�� ெச�ைன�ேல, ‘ெம�ரா� �டா�ட��‘ எ�ற �னச� இ����

ப���ைக  ஒ��  நட��  வ�த�.  அத��  �ராம  ேசஷ�ய�  ஆ��ய�.  �  ��தரராம����  பார�யார���ைடேய,

�ைதைய�ப��ய  �வாத�ைத  அவ�  எ�ப�ேயா  �����டா�.  �  ��தரராம�  ச��ரதாய  �ைற�ப�  �ைத��

�யா��யான� ெச��, �வாத�ைத நட�� வ�தா�. எ��� ந�ன ச��ராதாய�ைத நா�ட வ�த பார�யா�, தம� ேமைத

கா���த ேபா��� �வாத�ைத நட��னா�.

அர��த�, பார�யா�� க�� வாத�ைத ஆத��தா�. �வாத� ரஸாபாசமாக� ேபா�� �ைல�� � ��தரராம� அைத�

ெகா�� வ�� ��டா�.  பார�யா�  �வாத�ைத ேம�ெகா�� நட�த��ைல.  இ�த �வாத� நட�ைக��,  �ஷய�

ெசத��த ���ேச� ந�ப�க� ஆ�ச�ய�ப�ட� ஒ� ச�க�ைய� ப���தா�.

“ பார�யா��� இ�வள� சம��ரத� ெத��மா? பார�யா� இ����� இ�வள� அழகாக�� வ�ைமேயா�� எ�த

���மா?“ எ�� அவ�க� தைலைய அைச���ெகா�� ஆ�ச�ய�ப�டா�க�. உலக� ம���ற �தேம இ�ப��தா�.

த�க����  ப�க�����பவ�க�ட�  அ��வமான  ச��  இ���ற�,  இ��க  ����  எ��  ெப��பா�ைமேயா�

எ��வேத��ைல. இ�தைகய �ப�த���� �ேமாசன� எ�ைற�� ஏ�பட� ேபா�றேதா!

க�ைமயான  �வாத���  பார�யா���  எ�வள�  ஆ�வ�!  தம�  க��  ெச��க  ேவ���  எ�பத�காக  அ�ல!

எ�ப�யாவ�  உ�ைம  �ள�க�  ஏ�பட  ேவ���  எ�ப�தா�  அவர�  ஆவ�.  இ�வள�  ஆவ�,  ேவ��ைக

ெச�வ��� அவ��� உ��.

���ேச�,  ஈ�வர� த�மராஜா ேகா�� ெத��ேகா��� (கட�கைர� ப�க���) ஒ� ச��ர� இ���ற�.  ஒ� சமய�

அ�ேக கதா கால�ேசப� நைடெப�ற�. கைத ெச��� பாகவத� �ர�ப ேமாச�! தம� ெதா��� �றைம ேபாதாதவ�.

எனேவ,  �����தவ�களா�  கைதைய  இர��க  ம�ய��ைல.  அ�ேக  பார�யா��  நா��  இ��ேதா�.  ��ட���

எ�ேலா�� ச�த� ேபா��� ேபச� ெதாட����டா�க�.

ச�த�ைத அட��வத��� பாகவத��� ஒேர ஒ� வ�தா� ெத���ேபா����ற�. அ��ெகா� தர� அவ� ‘ேகா�கா

�வன �மரேண‘ எ�� ெசா�வ��, இைத� ேக�ட�� �����தவ�க� (வழ�கமாக� ெசா�வ� ேபால) ‘ேகா��தா

ேகா��தா‘ எ�ப�� ஓயாத ச�பவமா���ட�. பாகவத���� கைத ேமேல ஓட��ைல. பார�யா��� அ�ேக இ��க�

���க��ைல! ெவ�ேய வ����டா�.

வ�� ��மா இ��க��ைல, ெபா�� ��ேகச� ��ைள��� ேகா��த� எ�� ஒ� ேவைல�கார� உ��. அவைன�

�����,  “ேகா��தா!  இ�ெனா�  தர�  ஜன�க�  ‘ேகா��தா,  ேகா��தா‘  எ��  ேகாஷ�  ெச��  ���த��,  �

சைப���ேள  ேபா�,  ‘ஏ�  எ�ேலா�மாக�  ேச���  எ�ைன�  �������க�‘  எ��  ேக�“  எ��  தயா�

ப�������டா�.
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ேகா��த�  இ�த�  தமாஷா��  �ரணமாக�  கல��ெகா�டா�;  பார�யா�  ெசா�ன�  மா��ேய  ெச�தா�.  சைப��

இ��தவ�க� அ�தைன ேப�� (  பாகவத�� அவர� ப�கவா��ய�கார�க�� ��கலாக)  ெகா�ெல�� ���தா�க�.

பாகவத�  ���ரமாக�  கால�ேசப�ைத  ������டா�.  ச�மான��  அத���  த��தா�ேபால�தா�  எ��  ெசா�ல

ேவ��மா?

த�ழ�க�� ஜன��தாய�ைத� �ன� ��மாண� ெச��� ைக�க�ய��� ஈ�ப����த பார�யா���� இ�த மா��

ேவ��ைக ெச�வத�� மன�� ெபா��� இ��ததா எ�� �ல� ஆ��ர�ேதா��, பல� ஆ�ச�ய�ேதா�� ேக�கலா�.

நைக��ைவ  இ�லாதவ�க�தா�  ஆ��ர�ப�வா�க�.  பார�யா�ட�  அப��தமான  நைக��ைவ  இ��த�  எ�ப��

ஆ�ச�ய� எ����ைல.

“நைக��ைவ இ�லா��� நா� எ�வள� கால���� ��ேபேயா த�ெகாைல ெச��ெகா����ேப�“ எ�� கா��

ெசா�ன�, எ�லா� ெப�யா�கைள�ப���� ெசா�ன உ�ைமயா��.  ெப�ய �ரய�தன�கைள� ெச�� ப�ேதா��

அைட��காைல��, ம�த� மன� உைட�� ேபாகமா�டானா? த�ெகாைல ெச��ெகா�ளலாமா எ��தா� அவ���

அ�ெபா�� ேதா���.  இ�த �ப������ அவைன �ல�க���யைவ இர�ேட இர��தா�.  ஒ��,  கட��ட�

ப��; இ�ெனா�� அப��தமான நைக��ைவ. பார�யா��� இர��� ெந��க� கால�க�� �ைணயாக ��றன.

பார�யா����  ���  ஆ�வ���  ச�ர�க�  ஆ�வ���  �ர�ப�  ��ய�.  ஆனா�,  இ��ர��  ஆ�ட�க���

அவ���� பா����ய� �ைடயா�. ச�ர�க��� வ.ேவ.�. அ�ய� �றைம வா��தவ�. அவ� பார�யா�� கா�கைள

���தா�ச�யமா�  ெவ���  ������வா�.  “  அ�யேர!  இ�வள�  க�ைமயாக�  ெகாைல�ெதா��  ெச�யாேத��.

உம��� �ழ�ைத ���க� �ற�கா”  எ�� அழா��ைறயாக� பார�யா�  ெசா��வா�.  அ�ய���� கா�க� ெவ��

ச�ர�க�கா�க�! பார�யா��ேகா, கா�க� �ழ�ைதக� மா��.

���ேல, க�னாடக ஆ�டமான ஓ� ஆ�ட�தா� பார�யா���� ெத���. 304 (����� நா�� ) எ��றா�க�, அ�தா�.

அ���  ந�றாக  ஆட�ெத�யா�.  பார�யா�,  எ�ைன�  த�ர  ேவ�  யா��  தம�  க����  ைவ���  ெகா�ள�

��ய�ப�வ��ைல.  தம��  வ�த  ���க��  �லா�  எ�ற  ஜா��  ஒ�ேறா  இர�ேடா  இ��தா�,  பார�யா�

��கல�ப�வா�;  ைகைய�  ����  தம�  க���கார���  ஜாைட  கா���பா�.  ச�ர�க���  அ�ய�ட�  ேதா���

ப�ேதா��ைய, எ�ப�யாவ� ��டா�ட��� அவ���� ����� ெகா��த��ட ேவ��� எ�� பார�யா� �����

ஆைச�ப�வா�.

கண��� அக�படாத ேமைதைய� பைட�த பார�யா�,  இ�ப�� �ழ�ைத மா�� இ���றாேர எ�� என��� ����

வ��. அ�ய�� ��வாசா�சா�யா�� ஒ� க��. பார�யா�� நா�� எ���க��. அவ�க� ேதா��� ேபா���டா�,

பார�யா� ெச��ற ஆ��பா�ட�ைத� பா��க ேவ��ேம!

“அ�யேர! இ� ெந�ேபா�ய� தைல���ற ���த வா�ட�� ச�ைடயா���. இ�ேம�, �� ெஸ�� ெஹ�னா���

(ெஸ�� ெஹ�னா எ�ப� ெந�ேபா�யைன� ����ஷா� காவ�� ைவ����த ��) ேபாக ேவ��ய�தா�! “ எ��

ெசா��� ��மாள� ேபா�வா�.

பார�யா���� கட�� ��த ேவண�� எ�ற ஆைச; அனா�, ��த� ெத�யா�. அ�ய�� நா��, ம�றவ�க�� கட��

���னா�, பார�யா� கைர�� ���ெகா�� ேவ��ைக பா��பா�.  காேவ� ஆ��� ��� என��� பழ�க� அ�க�.

எனேவ,  கட��  ெவ��ர�  ேபா���ேவ�.  அ�ய�  ��த����வா�.  நா�க�  கைர��  வ�த��,  “அ�யேர,  எ�
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க���கார�ட��� உ�ம ஜ�ப� ெச�ல��ைலேய!“ எ�� ெசா��� ெசா��� ைககைள� ெகா��வா� பார�யா�.

‘எ�ன  �ழ�ைத,  பார�யா�!‘  எ��  அ�ெபா���  என���  ����  வ��.  �ைளயா���  �ழ�ைத  மன�பா�ைம

ெகா����ப�  ேமைத��  ல�சணேமா  எ�னேவா?  கண���  மகாேமதா�  எ��  ெகா�டாட�ப�ட  கால�ெச�ற

ெப�யா�  �ராமா�ஜ�  அவ�க�ட�  ெந����  பழ��  பா��ய�  என���  �����.  �க�  சாதாரண�  எ��

க�த�ப�வைத��ட அவ� ேக�டா�, �ழ�ைத ேபால �க�ைத ைவ���ெகா��, ‘அ�ப�யா!‘ எ�பா�. ��ட��காக

அ�ப��  ெச��றாேரா  எ��  �த��  நா�  ச�ேதக�ப�ேட�.  க�த���தா�  அவ�  ேமதா�!  ம�ற  எ�லா

�ஷய�க��� ப�ைச��ழ�ைத மா�� எ�பைத� �ற� ெத���ெகா�� ஆ�ச�ய�ப�ேட�.

ராமா�ஜ�ைத� ேபாலேவ, பார�யா�� �ல �ஷய�க�� �ழ�ைதயா� இ��தா�.

பார�யா��� ஸய��� அபார� ��ய�. ெடல�ேகா� எ�ற �ர���� �த�க�ணா� �லமாக வான�ைத� பா����

பா���  அவ�  பரவசமைட�தைத  எ�த  ��யா�.  ச��ர�  �����  ப�கத��  இ��ப�  மா��  ெத��ததா�.  ���

���யாக�  ேதா��ய  ந���ர�க��  �ரக�க��  �க�  ெப�யைவயாக�  க���  படேவ,  அைவகைள�  க��

பார�யா�  ��கலமைட�தா�.  தா�  பா��தேதா�  ��லாம�,  த��ைடய  மைன�,  �ழ�ைதகைள��  அைழ���

ெகா��ேபா�, ெடல�ேகா� �லமாக ஆகாய�ைத� பா��க� ெச�தா�.

இேலசாக� ைப��ய� ���த ைபய� ஒ�வ� பார�யா�� க��� ெத�ப�டா�. அவ���� ��த��ரைம, அவ�

அ�கமாக உள�வ��ைல. ெமௗனமாக இ��பா�. அவைன� க�ட�� பார�யா���� ப�தாப�. ��த� �ரைமைய

எ�ப�யாவ�  ேபா���டேவ���  எ��  ச�க�ப�  ெச��ெகா�டா�;  “ைப��ய�  எ�ப�  மன�ைத�  ���த

ேகாளா�தாேன? பா����ெகா�ளலா�“ எ�� எ�க���� ைத�ய� ெசா��வா�.

ைபயைன அேநகமாக எ�ெபா��� ெதா��� ெகா�ேட இ��பா�. பழவைககைள� தாேம உ���� தம� ைகயாேலேய

அவ����  ெகா��பா�;  �ல  சமய�க��  ஊ�ட��  ெச�வா�;  இர��,  த��ட�  �டேவ,  த�  ப�க���  ப��க

ைவ���ெகா�வா�;  ெகா���ற  மா��  ‘எ�ன  க��!  எ�ன  ராஜா!‘  எ��  அவைன  அைழ�பா�.  அவ���

ராேஜாபசார�தா�.  ைபய�ைடய  ��த�  �ரைமைய  ��க  �ய�வ�  �ய�  ெகா��  ேவ�ைட  எ�ப�  எ�க�ைடய

அ��தமான எ�ண�.

பார�யா�  இ�லாத  இட�க��,  இ�லாத  கால�க��,  நா�க�  ஒ�வைர  ஒ�வ�,  ‘எ�ன  க��  சா��ட�  அ�மா!

த�கேமா�ேனா!  தாமரேமா�ேனா!  அட  க�ைப�  ெதா��ேய!  ேசா�ைற  ���ேக�!‘  எ��  ேப�,  ைநயா��

ப���ெகா����ேபா�. ��த� �ரைம ���ைச, �மா� ஒ� மாத����ேம� �க�� �ரமமாக நட�� வ�த�.

கைட���, ைநயா�� ப���ெகா����த எ�கைள� பார�யா� அ���டா�களாக ஆ����டா�.  ைபய�ைடய

��த� �ரைம ��� ��தாக� ெத���ேபா�, அவ� ந�லப�யாக� ேபச�� நட�க�� ஆர������டா�. பார�யா�

ஆன�த� அைட�தா�. ஆனா�, ெவ�� ெப����ேடா� எ�ற அக�பாவ��� எைத�� அவர� �க���� நைட���

நா�க� காண��ைல. இ�த நா�க��, ஈ�வர� �ரா��தைனதா� �க�� வ�வாக இ��த�.

ைபய�ைடய  ெப�ேறா�க�  ஆன�த�  க���  ெசா��தா�க�;  சா�டா�க  நம�கார�  ெச��,  பார�யாைர

வா���னா�க�. அச� த��ன �க�கைள ைவ���ெகா��, நா�க� ஒ�வைரெயா�வ� பா����ெகா�ேடா�.

எ�ைடய�ர ராஜா பழ�� ைவ�த தா� ���ேல�ய�ைத (அ�ைன) ெவ� கால� பார�யா� மற����தா�. ���ேச����
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ேபா�,  ��� நா�� வ�ஷ�க� வைர��,  அதாவ� 1911  ஆ� வ�ஷ� வைர��,  அ�ைன�ப��ய ��தைனேய

அவ��� இ��த��ைல. ஆனா�, �� ஜா�� காைய வா�� ேபா�� அட���ெகா��, அைத ஊறைவ��� �ைவ���

ெகா����பா�.

�ெரபஸ� ���ரம�ய அ�ய��� ஒ����ட த�ைக, ���ேச��க��த ���ய��� வாச� ெச�� வ�தா�. அ�த

அ�மா� �தைவ. பார�யா�� பாட�கைள, அவ� பாட� ேக�ப��, அ�த அ�மா��� �ர�ம ஆைச, ஏகேதச� ஆ�

மாத����  ஒ�  தடைவ,  பார�யா�  ��  வ����  ���ய�����  ேபாவா�;  ஒ�  தடைவ,  எ�ைன  அைழ���

ெகா�� ேபானா�.

�நான� ெச�தவ�� ��, �� ஜா��கா� ஒ�ைற – அ� ந�ல ப�மனாகேவ இ��த� – எ��ட� ெகா���, அைத�

சா��ட� ெசா�னா�. பா� ஜா��காைய� க���� �����ேப�. எ�ேகேயா, ஆகாய��� பற�ப� மா�� ேதா����,

கா�க�  �தான�  தவ���டன.  என��  ஒ��  ெகா�����ட,  பார�யா�  இர�ைட�  தம�  வா��  ேபா��

அட���ெகா�டா� அ�த� பாழா��ேபான ஜா��கா� அவைர ஒ��� ெச�ய��ைல.

தம� பாட�கைள� த�ழ�க� ஏராளமாக ர��க ��வர��ைலேய எ�ற வ��த�தாேலா அ�ல� ���ேச��� தம���

ச�யனா ேதாழைம இ�ைல எ�ற எ�ண�தாேலா, பார�யா� ���� அ�� பழ�க�ைத� �����ெகா�டா�. அவ�

அ�� சா���வ� என��� ெத�யேவ ெத�யா�. ‘ேஹாம����� சாம���ைய வா���ெகா�� வா‘ எ�� ஒ� நா�

அவ� பாைஷ�� ஒ� ப�த�ட� ெசா�னா�. அ�த� ப�த�ட����தா� �ஷய�ைத� ெத���ெகா�ேட�.

’��க� இ�த� பழ�க�ைத ைவ���ெகா�ள� �டா�‘ எ�� பார�யா�ட� ெசா�ல, எ�க�� ஒ�வ���� ���ச�

வர��ைல. அ�� பழ�க� நாளாவ����� அவ�ைடய உட�ைப �ர�ப�� ெக�����ட�.

���ேச���  பார�யா�  நட��வ�த  அ�ல�  பார�யா��காகேவ  நட��  வ�த  ப���ைகக�  நட�க��யாத

�ைலைமைய� �ெர�� ச��கா� எ�ப��� ��டா�க�. ைசேகா� ��ைனயா��� ந�ல அ����ட� ஒ�� இ��த�.

��ைனயா���� பார�யா�ட� �ர�ப� ��ய�� ப����. ���ேச� �ெர�� ச��கா� கா���த மேனாபா�தா��

எ����ெகா�ட  நடவ��ைக�னா��  ��ைனயா�ட�  பய��  ேபானா�.  எனேவ,  பார�யா��  �ைலேயா

ப���ைகையேயா, ��ைனயா�� அ����ட��� அ�ச��க வ���லாம� ேபா���ட�.

ப���ைக� �ர�ர� பார�யா��� ����கா�� ேபா�ற�. அ�த� �ராணவா� இ�லாம� அ��� ��டா�, பார�யா�

எ�ன ெச�வா�? ெச�ைன�� �ரசர� ெச��� வச� இ�ைல. இ�த மா�� மன� வா��ெகா�����ற சமய��ேல,

கால�ெச�ற எ.ர�கசா� அ�ய�கா� ‘�ேதச���ர�‘ ப���ைக�� அர�ய� கல���லாத க��ைரகைள��

பாட�கைள�� த�� உத��ப� பார�யாைர ேவ���ெகா�டா�.

க��ைர�ேகா  பாட��ேகா  இ�வள�  பண�  எ��  ��ணய�  �ைடயா�.  மாத�  ��ப�  �பா�  ெமா�தமாக�

ெகா�����வதாக  அ�ய�கா�  ெத���தா�;  மாத�  ��வ��  பார�யா�  எ���  எ�தா��டா��,  இ�த  ��ப�

�பா� ���ேச��� அவர� கதைவ� த��� ெகா�� வ�� ேச�� எ�� ெசா�� அ���னா�.

பார�யா���� ச�மான�ைத�ப��ேய கவைல இ�ைல. �ர�ர���� ஒ� சாதன� �ைட�தேத எ�� ��கலமைட�தா�.

ர�கசா� அ�ய�கா� பார�யா��� ��ப� �பா�தானா ெகா��தா� எ�� யா�� அச���தனமாக� ேக�க ேவ�டா.

அ�ய�கா� ‘�ேதச���ர�‘ வா�� நட��ைக��, அ� ந�ட���தா� நட�� வ�த�. ேம��, அ�ெபா�� ��ப�

�பா� எ�ப� இ�ெபா�� �� �பா���� சமான�. �வாதாரமாக மாத� ��ப� �பா� பார�யா���� ெகா���93



வ��,  அவர�  பாட�கைள�  �ர�ர�  ெச�த  ர�கசா�  அ�ய�காைர�  த�ழ�க�  எ�கால����  மற�கலாகா�.

அவைர��, அவர� �வ நா�ைய� ேபால �ள�� வ�த �.ஆ�. ��வாசைன�� த��நா� ��மன��ட� பாரா��

வா��த ேவ��ய�தா� ேந�ைமயான கடைமயா��.

மாத�  தவறாம�  வ��ெகா��ர�த  ��ப�  �பா�,  ���ப�����  ேதைவயான  �ல�ெபா��க��  ப�ச�ைத

ஓ����ட�.  ேவதார�ய���  ��ைளயா�  ேகா���,  தா�மான  �வா�க�  பா�ய  பாட�க�,  அவர�  ப�தராக

�ள��ய அ�ைளய� (�ரைசவ�) இ�லா���, ெவ�வ����க ���மா? அ�த� பாட�கைள� ப���� பா��யேம

த��  நா����  எ�ப����கா�.  அ�ைளயைர�  ேபா�,  ‘�ேதச���ர�’  பார�யா����  ெதா��  ���த�  எ��

ெசா�வ� �ைகயாகா�.

த��ைடய பாட�கைள, ஆ� ெப� அட�க�� த��நா��� பாட ேவ��� எ�ப� பார�யா�� ஆைச. ராக�, தாள�

எ�லா�  ெத�வாக  இ��கேவ���  எ��,  �ெராபஸ�  ���ரம�ய  அ�ய��  த��  சா�நாத�ைடய  உத�ைய�

ெகா��  அைத  அழகாக�  ��ப�����டா�.  பார�யா�  ஒ�  பாடைல  ஒ�  ராக���  பா����பா�.  ஆனா�,  இ�த

ராக��� இ�ன தாள��� அைத� பா�னா�, எ����ட� எ��பாக�� இ���� எ�� ‘த��‘ ெசா�னா�, அைத�

த�டேவ  மா�டா�;  ஆ�த�க�  ��ண�களா���தா�,  அவ�க�ைடைய  ேயாசைனைய�  பார�யா�  �ராக��கேவ

மா�டா�; அ����லாம�, அைத அ�ப�ேய ஏ���ெகா�வா�.

�த�  தரமான  ச��த  ��வாைன�  ேபால�  பாட  ேவ���  எ��  பார�யா�  �ைறயாக�  �ர�  பா�வ��  �ை�

ெசா���ெகா�டா�; �ைன�த ெபா�ெத�லா� அசர சாதக� ெச�வா�; ப�க��� யா� இ���றா�, இ�ைல எ�பைத�

ப��� கவைலேய இ�லாம�, பாட� ெதாட����வா�; ரா����� ெவ�ேநர� வைர�� பா��ெகா����பா�. அ�க�

ப�க���கார�க�, பா�� ��க�படாேத எ�� மன����� ேவ���ெகா�ேட, பார�யா�� ச��த�ைத அ�ப����

ெகா����பா�க�.

‘மகா ைவ��யநாத�ய�, ��பவன� – இவ�க�ைடய சா�ர�கைள�கா���� நயமாக�� எ��பாக�� பார�யா��

சா�ர� இ���ற�‘ எ�� �ஷய� அ��தவ�க�ள ெசா�ல� ேக�����ேற�. �யா�, சகானா �த�ய ��ககடா ராக�க�

பார�யா���� ���காத ராக�க�.

ஈ�வர� த�மராஜா  ேகா�� ����,  �ெரபஸ� ���ரம�ய அ�ய� ���� ��ைண���,  அைத ஒ�������

தா�வார����  பார�யா  இர�  ெவ�ேநர�  வைர��  ந�ப�கேளா�  அளவளா��  ெகா����பா�.  எ�����

ெச��யா�  ேபா�றவ�க�  –  பார�யா�  எ��ய  க��ைரக��  �ரகா����றா�கேள  –  அவ�க�  எ�ேலா��

உ�ைமயான ேபா�வ�க�தா�. அைனவ�� உ�ேரா� இ���றா�க�.

சைப ����டா� சபாநாயக�� �ரச��யா�� பார�யா�தா�. �ெராபஸ� ���ரம�ய அ�ய� ம��� இைட�ைடேய

ஏேத��  ெசா��வா�;  ெபா��தமாக  ஒ�ைற�  ெசா��,  ேம�ேம��  ேபச�  பார�யாைர�  ���வா�.  ம�றவ�க�

யாவ��  பார�யா�  ெபா�வைத�  ேக��  அ�ப����ெகா����பா�க�.  �ெர���  பாைஷ��  பார�யா����

ச�ேதக� வ�தா�, ���ரம�ய அ�யைர�� ெபா�� ��ேகச� ��ைளைய�� ேக��� ெத���ெகா��வா�.

அர��த� ���ேச��� வ�த ����, அவ� ���ேல ‘�ேத�’க� ��� ேப�வா�க�. இ�த� ச�பாஷைணக� ெத��டாத

அ�தமா��.

ராஜா� ச�ப��� எ������� ‘அ�ச��ைல‘ எ�ற �� ��தக���, பார�யா� ேதசப�தராக வா��ைகைய� ெதாட��,94



க�ைதயாக மல���, இ���� ப��வமான ேவதா��யாக� ப������றா� எ�ப� ேபால� ������ர��றா�; இ�த

மா�த� இ�த நா��� ப�பா�ைட� தழ�யேதயா�� எ�� ���ைர�� ைவ�����றா�.

ேலாகமா�ய  �லக�  ஒ��  ெசா�வ���.  ேதசப�த�  ஒ�வ�  ��ரவா�யாகேவா  �ர���காரனாகேவா  தன�

வா��ைகைய�  ெதாட��,  தா�  எ����ெகா�ட  �ய��க��  ெவ��ைய�  காணமா�  ேபானா�,  அவ�

�தவா�யா����றா�; அ�ல� ராம���ண �ஷ�� ேச���, ெவ�ள�க�ட �வாரண ேவைல��� ப�ச �வ���

ேவைல��� ஈ�ப��றா� எ�� �லக� மன� �ேலச�ேதா� ெசா��வ���.

ராஜா� பார�யாைர� ப��� ��������ப� (ந�ல எ�ண�ேதா� எ�பைத ஒ���ெகா���ேற�) ேலாகமா�ய�

ெசா�னைத �������ற�. இ�த மா�த� பார�யா���� ���த�ம�ல. இ��யா�� ��தைல�காக அ��பா�ப��

வ��றா�  அர��த�  எ��  அவ�ட��ல  பார�யா���  அள�  கட�த  �ேரைம.  ஆனா�,  அர��த�  அர�ய�

ேபாரா�ட�ைத  ���  �ல��ெகா��  ேபாவதாக�  ெத��த��,  பார�யா�,  ெகா�ச�ெகா�சமாக  அவைர

அ��வைதேய �����ெகா�டா�.

பார�யா� ஆ�ம �சார� ெச��� கைழ���தா�ய�ல�. அவ� சாகா வர� ேக�டா�, அ� இ�த ம��� ����ேயா�

வாழ ேவ��� எ�பத�காக�தா�. �ைர�� பரேலாக யா��ைர ����க ேவ��� எ�� ஜப� ெச��ெகா������

ேசா�ேப�க�� ��ட�ைத� க�டா�, பார�யா� �� ��வா�. த� ஒ�வ��� உண��ைலெய�� ஜக� இ��ப�

எத�காக எ�� ேக�ட பா�ைட, பார�யா�� வா��ைக�� கைட�� பா�டாக ைவ��� ெகா�ளேவ���.

இ�த� பா��ேல, அச�� ேவதா�த� எ����ைல. ‘எ�ேலா�� இ�நா�ட ம�ன�‘ எ�� �ரகடன� ெச��� பார�யா�,

ேதா� ஆ�� அ�ல�. ைவய� தைலைமைய ேவ����ற பார�யாைர ராஜா� அ��த��லாம�, ேவதா�த �ண�க��

ேகா���� ேச��ப� வ��த�த�க�.

பார�யா� கைட�ெத��த ேதசப�த�. அவ���� கைலக�� அப��தமான ந���ைக. “க�ெப���� கைல�ெப����

ேம�மா��, ப�ள��� �������� ��டெரலா� ��ெப��� பத� ெகா�வா�!“ எ�� க�ெர�� பா������

பா��� அச�� ேவதா�த� ஏேத�� ெதா���றதா?

ேவதா�த���  அ��பைட�  ெகா�ைகயான  மாையைய�  க�டா�  பார�யா�  ��  ��வா�.  “த�க�  �ைல  ேபாேல

���றா�  மைன�;  நம�  �யர���ெக�லா�  க���  ����  கைர�தா�;  நம�  ம������ேபாெத�லா�  உட�

���தா�; நம� �ழ�ைதகைள வள��தா�. அவ� ெபா�யா? �ழ�ைதக�� ெபா�தானா? ெப�றவ�ட� ேக��ேற�;

�ழ�ைதக� ெபா�யா?“ எ�� பார�யா� ஆ��ர�ேதா� ேக��ற��. எனேவ, பார�யாைர ேவதா�� எ�� அைழ�ப�

ெப���ைழயா��.

ேம��,  இ�த  நா���,  ஒ�வ�  இ����  ேதவதா��யாக�  பா��ப�  இ�நா���  ப����  ஒ��ன�  எ��  �ல�

ெசா���றா�கேள,  அதனா�  எ�தைனேயா  ��த�க�  �ைள����டன.  தா�  எ��த  கா�ய���  ெவ��  ெபறாம�

ேபா�,  ேதா��ையேய அ��த��த� அ�ப��க ேந��தா�,  அ�ெபா�� ஒ�ெவா�வ�� ேதா�� மன�பா�ைம

எ�ற ேப��� ஆளா��றா�. அ�த� ேப�� �லமாக�தா� அவ� ேவதா��யாக� ப���றா� ேபா��!

ஒ�� அக�படாததா� ஏ�ப�� �யா��� ஒ�� எ�� ெபய� ெகா��க ��யா�. அ� ‘� �! இ�த� பழ� �����‘

எ��  �ைட�காத  பழ�ைத�ப��  ந�  �ர��ேயா�  ேப�ன  கைதைய�  ேபா�ற�தா�.  ஒ�ைற�  �ரணமாக

அ�ப��பத� �லமாக ஏ�ப�� ஒ��தா� உ�ைமயான ஒ��. 95



நம� நா��� த���ர�தா�, அதாவ� எ�ைமயான வா��ைக�� �ர����தா� நம� நாக����� அ��பைட எ���,

அ�ேப��ப�ட நாக�க���� உலக��ேலேய ஈ� எ��� இ��க ��யா� எ��� ேமைட� �ர��க� ெசா��வ�

தவ�. ெவ�ைள�கார�க� ெச�வ நாக�க�ைத�� �கேபாக� க��கைள�� இ�த ந����� ெகா��வ�த��,  நம�

ப�ைடய எ�ைம வா��ைக�� �ர���� எ�ேகேயா பற�� ேபா���டன.

எனேவ,  �ர��  வ�ைய  இ�நா��  ம�க�  மன���வமாக  ஏ���ெகா�ள��ைல  எ�ப��,  அ�  அவ�க���

க�டாயமாக� �ம�த�ப�டப�யா�, ��க�ற �ைலைம��, அைத அவ�க� தைல�ைற தைல�ைறயாக� ���� ��ய

ேவ��ய  ���ப�த�  ஏ�ப�டெத�ப��,  த�க  சமய�  வ�த�ட�  �ர��  வ�ைய  உத��  த���ட  ந�மவ�க�

தயாரா���தா�க� எ�ப�� இ�ெபா�� ெவ�டெவ�யா��ட��ைலயா?

எ�லா� மாைய எ�ற த��வ��� �லமாக, இ�நா�� ம�க� ம� மய���ெகா��, பல ��றா��களாக, இகேலாக�

�ர����க���� பரேலா �ர����� ரா� ெச��ெகா�� வாழ எ�த���, அ� ��யாம�ேபா� மன�த�மா�,

ெச���  கா�ய�  இ�தா�  எ��  ெத���ெகா�ள  வைகய�யாம�,  பரா�ன�ப���  ேபா�,  �த�தரதைத  இழ��

வா��றா�க�. இ� ச���ர�.

எனேவ,  ேதா��வ  மன�பா�ைம��  �லமாக  யா��  ேவதா��யாக�  ப��க  ேவ�டா  எ��  ����க��  பல

��றா�� அ�ைம வா�� அவ�கைள எ�ச��ைக ெச��ற�. ��ர� ��தரா��ரைன� ப��� ெசா�னைத�ேபால

‘அ�ேண! ேக��� காைத�� இழ����டா�?!‘

பார�யா� ஆஷாட�� ேவதா��ேய அ�ல�. அவ� மகாக�; இைணய�ற கைலஞ�; உலக�ைத ஆ�� அ�ப��க வ�த

உ�தம�. எனேவ, ராஜா� ேபா�றவ�க� ெச�����ைத ெச��, பார�யாைர ேவதா�த� ���ேல ேபா�� அைட�க

ேவ�டா.
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ப�� 19

பார�யா�� க�ைத ‘பரவா��ைல‘ எ�� ெசா�ன கால� ேபா�, அத��� சமானமான க�ைத

இ�நா��ேலா, அ�ல� ேவ� எ�த நா��ேலா இ���ேமா, இ������ேமா எ�ற ச�ேதக�

இ�ெபா�� எ�ப�����ற�. பார�யா�� க�ைத��� சமானமான க�ைத இ��ப� அ��வ�

எ�ற உ�� ��� கால���க� ஏ�ப����� எ�ப� ��சய�.

இ�த நா���� ச�, அய� நா�க��� ச�, க�க� ெப��பா�ைம�� கைலஞ�களா�

இ��தா�க�. அதாவ� கைலஞ�க� அழைகேயா, அவல�சண�ைதேயா, அ��ையேயா க��,

அைத� ெசா����ர��� வைர�தா�க�. ச�யா�� ெசா�னா� அவ�க� க���கார�களா�

இ��க��ைல; சா���கார�களா� இ��தா�க�. ‘க�ைத உ�ள�‘ எ�ற சர�� அவ�க�ட�

�ைற����க��ைல.

அ�ப�யானா� க�ைத உ�ள� எ�ப� எ�ன? பைட��� எ�லா �வரா�கேளா�� அைவக��

சலன�ேதா�� ஒ���ெகா��� த�ைம��� ‘க�ைத உ�ள�‘ எ�� ெபய�. கைலஞ�

த��ைடய ���ர�ைத வைர��ேபா��, தா� ேவ�, ���ர� ேவ� எ�ற உண����ட�

இ��கலா�. ஆனா�, க�ஞ��� அ�ப��ப�ட �ைலைமேய இ��க ��யா�.

க�ஞ� �யைல�ப��� க�ைத எ��னா�, அவ� �யேலா� �யலா� ஒ���ெகா����பா�;

அ�ைப வ���தா�, அவ� அ�� மயமாக ஆ���வா�; அ��ைய� தா��னா� அவ�

உ�ள� �� எ��. க�ஞ� ஓ� ஆைளேயா ஒ� ெபா�ைளேயா ேக� ெச�தா�, அ� அவ�

த�ைன�தாேன ேக� ெச��ெகா�டமா�� இ����. அதாவா� க�ஞ�� உ�ள� இர�டற�

கல��� உ�ளமா��. அவ� க�� ேபச ���ேம ஒ�ய, சா�� ெசா�ல ��யா�.

அ�ப��ப�ட க�ஞ�க�தா� �த�தரமான க�ஞ�க�. அவ�க�தா� ‘உலக மகாக�‘

எ�றெபய���� த����ளவ�க� ஆவா�க�. பார�யா��� இ�ேப��ப�டட �தான� ெவ�

எ��ேல �ைட���. ஏென�றா�, அவ� ஈ� ேஜா� இ�லாத க�ைத உ�ள�ைத� பைட�தவ�.

இ�த� க�ைத உ�ள�ைத� பாைஷ�ேல உ�வாக அைம��� கா���பத��, இ�நா��

ேமதா�க� �ல வ�கைள� க���������றா�க�. அ�த வ�க��� ‘நவ ரஸ�க�‘ எ��

ெபய�. க�ைத உ�ள� சரளமாக ஓ�� பாைதைய, ஓ�� ேவக�ைத, ஓ�� த�ைமைய அவ�க�

ரஸ� அ�ல� �ைவ எ�ற ெபயரா� ���������றா�க�.

பார�யா�� க�ைத உ�ள� நவரஸ�க� வ�யாக வ��ேதா� ெவ�ள�

ெப��ெகா�����பைத அவ�ைடய பாட�க�� காணலா�. க�ஞ�க��, ரஸ�ைத உைட��

உைட��� ��ன�ப���� கா����� ேப�வ� அ�ல� பார�யா�. அ�த�த ரஸ��� சாையைய
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அ�ல� ���ைச �தான�ைத ம��� பார�யா� கா���க மன�ெகா�ளா�. அைவக�� �ரண

உ�வ�ைத�� த�ைமைய�� வ��ட�� ெபா��ட�� வைரய���ய ஆ�ற� பைட�தவ�

பார�யா�.

ஆகேவ, எ�த� க�ஞ� நவரஸ�கைள�� ெவ� லாவகமாக� ைகயா���றாேனா, ைகயாள

���றேதா, அவேன உலக மகாக� எ�ற �ட��� அனாயாசமாக, எவ�ைடய உத�����,

எவ�ைடய �ப�ைச�� ேகாராம� ஏ� உ�கா��� ெகா��றா�.

அ�ப�யானா�, பா�யா��� உலக ம��� ஏ� இ��� �ைட�க��ைல எ�� ேக�கலா�. அரச

மர�ைத� ���த �சா� ��ைளயாைர�� ����� ெகா�ட� எ�பா�க�. அ� உ�ைம எ�ேற

ேதா���ற�. அ� ேபாலேவ பார�யா���� ஆப�� ஏ�ப�����ற�. த�ழ�க�� த�ேபாைதய

தா�வைட�த, அல�ேகாலமான, ����லாத, ெந���லாத வா��ைகதா� பார�யா��� உலக

ம��� வராதத� காரண�.

இ�ெனா� காரண�� உ��. உலக� இ�ெபா�� க�ஞைன� பாரா�டாம�, ெகாைலஞைன�

பாரா��� ேகாரமான ெத��� ஈ�ப�����ற�. அ�த மன�பா�ைம�� மய��� �ட���

உலக�. க�ைத��� க����� உ�ள ���யாச�ைத� காண ��யா�.

பார�யா�, எ��கால��� பல �� ஆ��க� ெப�ைம�ட� ம��க�பட� ேபா��ற க�ஞ�க��

�ேர�டமானவ�. இைத அ��கப� ந��ைடய மன��� ��தைன ெச��ெகா��, நா�

ெப�ைம�� ைத�ய�� ெகா�ளேவ���.

பார�யா�� பாட�க�� அவ�ைடய க�ைத உ�ள� எ�ப� அழகாக மல������ற� எ�பத��

உதாரணமாக இ�ெபா�� �ல வ�கைள� த��ேற�.

“ கா�ைக ��� எ�க� ஜா� – ��

கட�� மைல�� எ�க� ��ட�‘ “

பார�யா� உ���ள, உ���லாத ெபா��கேளான� எ�ப� ஒ���ெகா�� உறவா���றா�

எ�ற ஆ�ச�ய�ைத ��க� காண��ைலயா?

“ இ�ன�வ� ����� ேபாதத� க�ேசா�

ஏைழய ரா� இ� ம��� ��ேசா� !“

பார�யா�� ஆ��ர� �����ெகா�� வ�வைத இ�ேக காணலா�.

“ ந�ல�� நா�ய ம�னைர வா���

நய� ��வா� எ�க�தா� – அவ�

அ�லவ ர��� அவைர �������

ஆன�த� ���� வா� “

ச���ர உ�ைமைய இ�வள� அழகாக ேவ� யா� இ�வைர��� வ�������றா�க�?
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“ க��ர��� ����

���ர� வா����

ைகெகா��� ��யாேரா? “

எ�ன அழகான, ஆ��தரமான ���ர�!

“ தாதெர�ற �ைலைம மா�

ஆ�க ேளா� ெப�க��

ச��க� சமான மாக

வா�வ ��த நா��ேல “

பார�யா�� ந���ைக�� உ���� ஒ� நா�� ெபா�யாக� ேபாவ��ைல.

“ �ய�கா��� �ைற த��� ���ெமன

மர����� காெட�லா� �றகான ெச��ேபால“

ெகா��ேகால�க� ச��� ���த இ�த� ���ர�ைத� ��தைன ெச�� பா��க�. “ காெட�லா�

�றகான ெச��“-

பார�யா�தா� இ�த மா�� எ�த����.

“ த� ஒ�வ�� �ண�ைலெய��

ஜக��ைன அ����ேவா�.“

இ�வள� அ��� ஆ��ர�� ெபா�� வ��த க�ஞைன (பார�யாைர� த�ர) ��க�

பா��த��டா, அ�ல� ேக���ப�ட��டா? எ�லா�� இ�நா�� ம�ன� எ��

ெப�ைமேயா� ெசா���ெகா��� ச�� பார�யா�� த�� ெபா��ஷமா��.

“ க��� க��� கவைல� ப�வா�

கவைல� கடைல� க��� வ�ேவ�“

எ�ன �ரயாைச இ�லாத ���ேமாைன ! அ��த���� ஆப�தா� வாராத �� ��� ேமாைன!

“ ��பேம இய�ைக ய��

ெசா�ைல மற���ேவா�

இ�பேம ேவ����ேபா� “

ஆமா�, ‘உலக� மாைய‘ எ�ற ேபா�� த��வ�ைத� பார�யா� அ��� ����� அ��த�ைத�

பா��க�.

“ கா��� வ�� உ����ல��ைன அ����

கால� ந�ந��க ���ேதா� !“

இ� ெஜய ேப�ைக ெகா�ட ேவ��ய ெச��தா�;
99



ச�ேதகேம இ�ைல.

“ பாைன�ேல ேத����

ப�லா� க��தெத�பா�

���ேல ெப�டா��

ேம��த� வ�தெத�பா�

பா��யா� ெச����ட

ப��ர�டா� நாெள�பா�“

ேசவ�க�ைடய ����கைள� பார�யா� நைக� �ைவேயா� வ����� ��ைதேய ��ைத !

“ ��ன� ����ேய – க�ண�மா

ெச�வ� கள��யேம“

* * * *

‘��ைள� க�ய�ேத – க�ண�மா

ேப��ெபா� ���ரேம “

எ�தைன அ��க� தவ��ட�தா�� ேவ� எவரா�� இ�த மா��� ���ர� வைரய ��யா�.

�ழ�ைத ேப�� ெபா� ���ரேம! ஆன�த�, ஆன�த�, ஆன�த� !

“ அழ��ள மல�ெகா�ட

வ�ேத – எ�ைன

அழஅழ� ெச����

க�ைண ���ெகா�

�ழ�ேல ���ேவ�‘

எ�பா� – எ�ைன�

��டா�� மல�ைன�

ேதா��� ைவ�பா� “

����� காதைல இைத�ககா���� அழகாக வ���க ���மா?

“ காதல� �என�� – கா�தம� நா�ன��

ேவதம� �என�� – ��ைதய� நா�ன�� “

காதல� காத� ஒ������� இ�த உலக�ைத� பார�யா� நம��� ப�சாக அ������றா�.

இைண��லாத க�பைன!

��� பா��� ஆர�ப� �த� கைட� வைர�� இ�ப மயமான நைக��ைவ� அ�ேல எைத

எ���, எைத ������ ெகா��ப� எ�� என��� ெத�ய��ைல. நைக��ைவ�� �கர���,

அதாவ� �ற���� ��ப�ைத� ெகா��காத நைக��ைவ�� �கர���, பார�யா� ஏ�

உ�கா������றா�.
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பா�சா� சபத���, �ரரச� ஊ���� பா��� ெகா�ேட ேபாவைத� காணலா�. பா�சா�

சபத�ைத, பாரத��� ெமா� ெபய��� எ�� பார�யா� அட�க�தட� ெசா���ெகா�டா�.

பார�யா�� பா�சா� சபத��� காண�ப�� க��ர��, �ர��, �������, ெசா�வ�ைம��,

க��தைம��� அழ�� �யாபார��� இ���ேமா எ�� பா�சா� சபத�ைத� ப��த அ�ப�க�

பல� எ�ைன� ேக�����றா�க�. வ���, �த� �ைலேய அ����� த���ப�யாக

இ��தா�, அைத வ��� எ�� ெசா�லலாமா?

ஊ����ைத� ப��தா�, பய�கர உண��� ���� எ�� உட��� ஏ����. “ஊ����ைத�

ேபா�ற க�ைதைய ெவ�ைள�கார நா�� இல��ய��� தா�க� க�ட��டா?“ எ�� ஆ��ல

இல��ய ��ணரான த�ழ� ஒ�வைர நா� ேக�டெபா�� அவ� ‘இ�ைல‘ எ�� ெசா�னேதா�, ‘

எ�ன ஆ�ச�யமான க�ைத ! ஊ� ந��தன�தா�. அ�� ச�ேதகேம இ�ைல ‘ எ�� ெப����

��டா�.

நவரச�கைள�� அனாயாசமாய� ைகயா�ட பார�யா��� உலக மகா க�க���� எ�த

�தான� ெகா��ப� எ�� ெத�ய��ைல. இத�ெக�� த� ஆரா��� ெச�ய ேவ���. த�

�லாக அ�த ஆரா���ைய ெவ��டேவ���. அைத யா� ெச�ய� ேபா�றா�கேளா,

பா��கலா�.

பார�யா� ெச�ட�ப� மாத� 11 ஆ� ேத� மைற�தா�. அவ� மைற�த �ன�ைத� த�ழ�க� வ�ஷா

வ�ஷ� ���த ஆ�வ��ட� ெகா�டா��றா�க�. த�ழ�க� �யாயமாக�� ெப�ைமேயா��

ெச�ய ேவ��ய கா�ய�க�� இ� ஒ��. ஆனா�, த��� பாைஷ�� மா�ைப��,

பார�யா�� ெப�ைமைய�� த�ழ�க� ச�யாக� ெத���ெகா�டா�களா எ�ப� ச�ேதக�தா�.

ஒ� மகா� எ�த� �ைற�� ேவைல ெச�தா��, அவர� ��ய கால��ேலேய, அவ��� எ�ற

ெப�ைம�ட� ம�களா� ெகா�டாட�ப�வ��ைல. உலக மகாக� எ�� ேபா�ற�ப��

ேஷ���யைர அவ�ைடய கால��� ம��தா�களா? ‘மா� ���‘ எ�� அல��யமாக

அவைர�ப��� ேப�ய ம�த�பத�க�தா� அவர� கால��� அ�மா���தா�க�. இ�ைற�ேகா

ேஷ���ய� எ�றா� உலக� பரம ஆன�த��� ������ற�. ெப�யவ�க� எ�லா�ேம

அவரவ� கால��� ����� ஏளன���� உ�ளானைத�தா� உலக� இ�வைர���

க�����ற� ( இ�த ���� �ல��, கா��.) ஆகேவ, பார�யா�� ெப�ைமைய� த�ழ�க�

ச�வர உணர��ைலெய�� வ��த�ப��� ெகா��வ�� பய��ைல.

���கத��களாக இ��பவ�க�, த�க� ���க த�சன�ைத�ெகா�� எ�கால��� எ�த

�ைலைம��� ெபா�வான, ேதைவயான, அ���லாத உ�ைமகைள� க�����றா�க�.

ஆனா�, அைவகைள ம�த�க� ேநேர உண���ெகா��வ��ைல.

சா�பா�� ராம���� ேசா��ேல ��. ��ட���� ����ேல ��, �ட���� ெப���

ேப�ேல க�. ேமாச�கார��� ��டா�ேப�� ��. இ�ப��ப�ட ���தரமான ம�க� அ�கமாக�

பர�� �ட��� கால��� ெப�யா�க�� ��வா��, ம����� உ�யதாக� பா��கப�வ��ைல.

இைத� ேபாலேவ பா�யாைர� ப���� ��� கால� ம��� இ��� வ��. பார�யா� இல�கண�
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அ�யா� க�ஞ� எ�� ப��த�க� ஆதார�� ெபா������ ேப�னா�க�. பார�யா� ெவ��

ேத�ய� க� எ�� பல� ேப��ெகா�டா�க�. பார�யா� ெப� ��தைல ந�ப� எ�� �ல�

ஆ��ர�ப�டா�க�. ம��� பல� ஆ�வ��ட� ேப�னா�க�. பார�யா� ெவ��க�சா� �லவ�

எ�� ஏ�னைத�� எ� காதா� ேக�����ேற�. ‘மா��ெக��� ஒ��� வா�க�ெத�யாம�, ஒ�

�ைட� �ைரைய வா��ன பார�தாேன?‘ எ�� �ல� �ர� ெச�வைத� ேக��� ��பா��ய��

நா� ெப�ற���. ஆனா�, இைவகெள�லா� ேயா��காம� ����லாம� எைத�� ேபச

���� எ�பத�� அ�தா��க� ஆ��றனேவ அ�லாம�, பார�யாைர� ப��ய �ம�சன�

ஆகமா�டா.

ம�த வ��க���� உ��, கைல�� க�ைத��தா�. பா����டெம��� ��கமற �ைற������

ப��ரண ஆன�த� க�ைததா�. த��வ��ேல த��க� �ைற����கலா�. ெபௗ�க சா��ர��ேல

அ�� �த�� �ட�கலா�. மத��ேல ப�� ���� ��கலா�. காத�ேல க��� �த�� �ைழ��

ம��� �ட�கலா�. கைல�ேல அழ�� ஆன�த�� ��� ���கலா�. ஆனா�, இைவ

எ�லவ�ைற�� தன�� அ�க�களாக� ெகா��ர��� க�ைதைய� கட�� எ�� நா�

ேபா����ேற�. ஒ��ய���லாத க�ைதைய� பா�யவ� ச��ரம�ய பார�யா� எ�� நா�

உர�க� ���ேற�. நாெளா� ேம��� ெபா�ெதா� வ�ண�மாக வள���, உலக�����

கா��ய���� வள��ைற பார�யா� எ�� ெசா���ேற�. வாைன ேநா��� ைகக� ����

ெதா�� ���� ப�த�க���� உ��� உ�சாக�� அ��� உர�ப���� ��ய� பார�யா�

எ�� வண�க��ட� ெத�����ெகா��ேற�. ப��த�க� உ��னாெல�ன? பாமர�க�

உற��னாெல�ன? இ���� ப��த இைளஞ�க� இ�மா��னா� உள�னாெல�ன? பார�யா�

இ�ன� வா��ப�� அகால மரண� அைட�தாெல�ன?

‘அவ� ெதாடாத� ஒ��� இ�ைல. ெதா�டைத அழ�ப��தாம� ��ட��ைல‘ எ�ற டா�ட�

ஜா�ஸ�, ேகா����� எ�ற ேமதா� எ��தாளைர� ப��� ெசா������றா�. இைதேய

இ�ன� அ�கமான அ��த��ட� பார�யாைர� ப��� ெசா�ல ��யாதா? பா�பா �த� பா��

வைர��, காதல� �த� காதக� வைர��, �ர�� �த� ��� வைர��, ப�த� �த�

ப�த�வைர��, கா��த� க� வைர��, கசட� �த� கா�� வைர��, அ�ப� �த� அர�க�

வைர��, வ�ப� �த� க�ப� வைர��, பார�யா� யாைர, எைத� ெதா�� அழ�

ெச�ய��ைல?

பார�யா�� க�ைத, ஆழ�� கைர�� காண��யாத கடலா��. பார�யாைர� ேபா���

ேபா��வா�, ேயா��� ேபா��வா�. ஆகா������ ��� �����க� யா�� எ�ப�ேயா

கட���� ேபா�� ேச�����வ� ேபால, ப�ேவ� த�ைமக� ெகா�ட ம�த உ�ள�க�,

மகாக� எ�ற அைல�லா� ெப��கட� உ�ள��� ேபா� அட������றன. ஆகேவ, மகாக�

எ�ேலா���� ெசா�த�; எ�லா நா�க���� ெபா�. இ����� எ��யதா� ேஷ���ய�

ேபா�றவ�க� மகாக�க� ஆக��ைல; எ�ேலா�ைடய உ�ள�கைள�� கவ���ற த�ைம

அவ�க�ட� இ��பதா�தா� அவ�க� மகாக�க�.

பார�யா�� க�ைத�ேல நைக��ைவ ேவ��மா? இ���ற�. ேசாக� ேவ��மா? உ��.

அ��த� ேவ��மா? அப��தமாக உ��. ஆ��ர� ேவ��மா? ெகா�ைள ெகா�ைளயா��

�ைட���. ஆ�த� ேவ��மா? ஏ� ஏடா����ற�. ேவதா�த� ேவ��மா? ப�� ப��யா�� 102



பா��கலா�. வள����ெகா�� ேபாவாேன� ! எ� இ�ைல?

பார�யாைர �ைன�தா� என�� பயமா����ற�. ஏ�? ேந�ைற��� ப��த க�ைதைய

இ�ைற��� ப��தா� ��� ��தாக அழ�� ெபா��� �ைவ�� க����� ெத�ப���றன.

நா� எ�வள��ெக�வள� வள���ெகா�� ேபா�ேறாேமா, அத��� தக�தா�ேபால,

பார�யா�� க�ைத எ�ற ச�க�பலைக ���ெகா�ேட ேபா�, நம��� த���ட�

ெகா���ற�. இ� எ�ன ����ரமான க�ைத!

ேம�ெசா�ன மா��, நா� எ�வள� கால���� ��ேபேயா எ��ேன�. 1943 ஆ� வ�ஷ

பார�யா� ெகா�டா�ட ைவபவ வார��� ராஜா� ெசா�னதாவ� : “மாகாண பாைஷக��,

அதாவ� வ�கா�, ெத���, �ஜரா��, மரா�� ேபா�ற பாைஷக��, ெச�ற ���� வ�ஷ

காலமாக, பார�யாைர� ேபா�ற க� ேதா�ற��ைல. பார�யா� த��நா��� �� அவதார�

ெச�த� த�ழ�க���� �ைட�த பா��யமா��.“

�க��லாத த����லவ� ��.�. க�யாண��த �த�யா�, “ இ� பார� சகா�த�. த�ழ�க��

உ�ள���� வா��ைக��� பார�, உ�னதமான �ர��ைய உ�டா����டா�. பார�யா��

க�ைத, டா��� �தா�ச�ைய�கா���� உய��த�. பார� உலக மகாக� “ எ�� ெசா�னா�.

பார�யா� உலக மகாக� எ�� ெசா�ல இ�த� ெப�யா�க��� இ�ப� வ�ஷ� ���த�.

இ�ெபா�ேத�� ��ச�படாம� அவ�க� வா����� ெசா�னா�கேள!

பார�யா�� க�ைதகைள� ��� ��டாக��, ��� ��வாக�� வ��� நா� இ�த ���

ஆரா��� ெச�ய� �க��ைல. அைத ேவ� ��தகமாக எ��னா�தா� �யாயமாக இ����.

பார�யா�� வா��ைக�� �ல ����கைள� த�� அவைர� த�ழ�க��� அ��க�ப��த

ேவ��� எ�ற ஒேர ேநா�க�ைத� ெகா��தா� இ�த� ��தக� எ�த�ப�ட�.

ஒ�ைறம��� த�ழ�க� அைனவ�� ந�றாக� கவ��க ேவ���. வ�காள பாைஷ������

��������� இ�ெபா�� ஏராளமாக� கைதகைள� த���ப��� வ��றா�க�. அத���

காரண� எ�ன? த��� �ற�த எ��தாள�க� இ�ைல எ�பதா? பார�யா�� வ�ப��,

அ�ச��க�த�க �றைம�ட� எ��� எ��தாள�க� பல� ேதா������றா�க�.

அ�ப������ த���� ஏ� இ��� ச�யான ம��� ஏ�பட��ைல?

ஜா�����ைன�� ��லைற� ெபாறாைம��தா� இத��� காரண�க� எ�� ��டமாக�

ெசா���டலா�. த�� இல��ய��� �லமாக�தா� த�ழ�க�� மன�ைத� ப�ப��த ����

எ�பைத� பார�யா� ெவ� அழகாக எ����கா�������றா�. அத�காக�தா�, ‘ெச�����

எ��� ����‘ எ�� பார�யா� த�ழ�க��� உ�தர� ேபா�����றா�. அைத� தைலேம�

ெகா�� உலக����ள எ�லா ரஸமான �ஷய�கைள�� த��� ெகா��வ�� ேச��க ந���

ஒ�ெவா�வ�� அ��பா�பட ேவ���. பார�யா�தா� த��. பார�யா�ட� ப��

ெச���பவ�க�, த����� ேதச����� ெதா�� ெச�ய�தா� ேவ���.

இ�தா� என� ேவ��ேகா�.
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ப�� 20

பார�யா� �ற�த கால� த��நா� ச�ப�த�ப�ட வைர�� �ேனாதமான கால�. நகர ெந��க�

ேதா�றாத கால�. �ராம� பாழாகாத கால�. ப�ச�� ப�வ மைழ�� ஆ�டவன� �ைல�

ேசாதைனக� எ�� ஆேலாசைன ெச�யாம� ம�க� அல��ெகா����த கால�. கா� எ�பேத

ெத�யாத கால�. காலணா நாண�ைத� ைக�� ைவ��� ���� ��� அழ� பா��த கால�.

தா�ய�க�� அக�ைல ஏறாத கால�. ேத�� ���ழ�� ெத�����க�� ஜன�க����

ெப�ம����ைய� ெகா��த கால�. ேஜா�ய� ெசா��� வ��வ�க�, உய��த

ப��பா�����ட� தா�� உ��ேயாக���� ேமேல ெசா�ல� ெத�யாத கால�. ‘ஐேகா���

பா��ட�‘ எ�� ெவ� ம�யாைத�ட�, ெதவேலாக� �ற�ைய� ப��� ேப�வைத� ேபால,

காேதா� கா� ைவ�த ைககைள�� கா�கைள�� மா��கைள�� அல�கார� ெச�யாத கால�.

ப���� �ைடைவைய� த�ர, ப��� �ைடைவைய அ�கமாக அ�யாத கால�.

கதாகால�ேசப�க� �லமாக� க��ைய� ேக�ட கால�. பரத நா��ய�ைத� பர�ைதய� ம���

ஆவ�ட� ஆத���� ேபா��வ�த கால�. ேபான உ�ைர� ����� ெகா��வ�த கால�. ேபான

உ�ைர� �����ெகா��வ�� ��ைதைய� த�ர ேவ� எ�லா ��ைதக��� ைகேத��த

ெவ�ைள�கார� எ�� இ����காரைன வாயார� �க��த கால�. ��ேடா�யா மகாரா�

கால��ல �ப�த� எதாவ� ேதா�ற ���மா எ�� ராஜப�� ஓ�� ��ற கால�. �ராம���

ேச�ந��ேபால ஆ�ர� �பாைய� பா��க��யாத கால�. ேநா��க� ம�யாத கால�.

வ�����ைழ���� ேவ� எ�ன வ� எ�� வ���� �ைழ�ைப� ெப�ய �ர��ைனயாக�

ேப�வ�த கால�. ‘ேகா�� வ��‘ இர�ைட� ��ைர சார��� ேப�வ�கைள� �� �ேபர�களாக

ம��� மய��ய கால�.

இ�த� கால��ேல த�ழ�க�� வா��ைக எ�வா� இ������� எ�� �ைன����க�?

தா�மானவ�, ‘ேயா���� ேவைள�� ப� �ர உ�ப��, உற��வ�மாக ����‘ எ��

பா�����றாேர, அ�வாேற த�ழ�க�� வா��ைக நைடெப�ற�. கைலைய� ப���

த�ழ�க���� கவைலயா? க��ைய� ப��� கவைலயா? ெபா�ைன�ப��� கவைலயா?

அர�யைல�ப��� கவைலயா? க�ைதைய�ப�� அவ�க� ேயா��த��டா? த��ெமா�, ேதா�

���க� கா�வைத� ேபால� ���க� க�� வ�தைத� ப�� அவ�க� ��தைன ெச�தா�களா?

ைக�ெதா��கைள�ப�� அவ�க� கவைல�ப�டா�களா? ‘ஆ�டவ�ைடய �ர���யாக,

ஆ��ேலய� இ�த நா��� அர�ய� ெபா��ைப ஏ��, ��� தராைச� ைக��

�����ெகா������ வைர��, நம�ெக�ன கவைல?‘ எ�� அவ�க�

�த���ெகா����தா�க�.

ைக�� ��� தராைச� �����ெகா������ இ����கார�, ‘த� ைப�� பண� �ர���றதா105



எ�பைத�தா� தன� ல��யமாக� ெகா����தா�‘ எ�� அ�ெபா�� யாேர�� த�ழ�க�ட�

ெசா��, த�ட� �ரேயாக� ெபறாம� த����� ெகா�ள ���மா? “ந��ைடய மத���

அவ�க� தைல���றா�களா? நம� ெப�கைள அவ�க� க�யாண� ெச��ெகா�ள

ஆைச�ப��றா�களா? ந��ைடய ஆசார�கைள அவ�க� ெக���றா�களா? ஏேதா ெகா�ச�

பண� எ����ெகா���றா�க�. அதனாெல�ன? ேத� எ��பவ� �ற�ைகயைய ந�காம�

இ��பானா?“ எ�� இ����கார�க���� ப��� ேப�� ��ட�தா� இ�த நா���

ெப��பா�ைமயா� இ��த�. ெவ�ைள�கார�கைள� ேபால இ��க ேவ��� எ�� ெபா�வாக

எ�லா�� ஆைச�ப�டா�க�; அத�� ஆர�ப அ��வாரமாக, இ���� ப��ப�� அளவ�ற

ேமாக�ெகா�டா�க�.

நா��ேலா த���ர� தா�டவமா��ற�. இ�த� சமய��� �ைம����� �கேபாக வா����

ஏ�ற சாமா�கைள, இ����கார�க� இ�த நா��� ெகா��வ�� ஏ��னா�க�. இைவைகைள

அ�ப���� ஆைச, த�ழ�க�� உ�ள��� உ��ப� இய�ைகதாேன? ஆனா�, ‘ச����

இ��தா�தாேன அக�ைப�� வ��‘ எ�பைத ம��� அவ�க� மற����டா�க�. சாமா�கைள

வா��வத��� ெச�வ �ைல ச�யாக இ��க ேவ�டாவா? ஆனா�, இைத�ப�� அவ�க�

கவைல�பட��ைல. ஆ�டவ� பைட�த இ�த ம��ல�� ம�ஷ� கவைல� ப��� ெச���ற

கா�ய� எ��ேம இ�ைல எ�� சமாதான� ெசா���ெகா��, த�கைள� தா�கேள

ஏமா���ெகா�டா�க�.

இத� பய� எ�ன? ெபா��� உண����� ேசாதைன� �ற�� த�ழ�கைள �������

ேபா���டன. எ�த வைக���, எத�காக�� ெபா��ைப எ�க மன��லாத �ைல��� த�ழ�க�

வ����டா�க�. ‘��ைள� ைத���ெகா�ேட�‘ எ�� ெசா�வ�தா� �ைற��

உ�ைம�மா��. ஆனா�, ெபா��ைப எ�க மன��லாத த�ழ�, ‘�� ைத�� ��ட�‘ எ��

����ேப�� ப�ைய� ேபா��, அ�த �ஷய��� தன��� ��தள��ட� ெபா����லாத�

ேபால� ேப�� ஆ�ச�ய�ைத� பா��க�.

ெபா��ப�ற, சத�தர��லாத வா����, ேசா�பேல ஆ�� ���� வா����� �கவா�� எ��

ெபய� ெகா��� அைழ��, த�ழ� அகம���தா�. ேசா��ளவ� ெசய� ெச�வானா? ைக�

����ரைல��ட அவ� அைச�க மா�டா�. உைழ��� �லமாக எைத�� ெபற ����

எ�ப�� அவன�� ந���ைக இ��தா�தாேன? ஆனா�, அவ� உைழ���� ஒ� மா��

க������ அகம���தா�, அத� ெபய�தா� அ���ட�.

இ�த அ���ட� எ�ற ெபா��� ேவ� ெபய�க�� உ��. கால� எ�� ஒ� ெபய�. ��வ��

எ�� இ�ெனா� ெபய�. ல��கடா�ச� எ�� ம�ெறா� ெபய�. ஈச� க�ைண எ�� ��ெதா�

நாமேதய�. இ�வா� அச� எ�ற ப����� அவ� ���தா�. �ற�ைடய ெசயலா�தா�, தா�

ந�ைம அைட��, ��ேன�� �க வா�� வாழ ���� எ�� �டமாக ந��ன த�ழைன, ���

�சா� ேவ� ெக��யாக �����ெகா�ட�. இ�ேப��ப�ட �ைலைம�� இ��த த�ழ�கைள

அட�� ஆள ேவ��ய அவ�யேம இ�ைல. அட��வத�� எ�ன எ���� இ���ற�? யா�

உ���னா�� ப�� உ��� ெகா�ேட ேபா��. இைத� ேபாலேவ, த�ழ�க�� வா��� க�ட

அ��ய�க� எ�லா� த�ழ�க�� வா�ைவ� ப�தா���டா�க�.
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த�க�ைடய� எ�� உ�ள� ���ேபா�� க�வ�ேதா�� த�ழ�க� ெசா���ெகா���ப�யாக,

எ��� அவ�க���� �ைடயா� எ�� த��நா��� ெச�ய�ப�ட ெபா�யான �ரசார����

த�ழ�க� ப�யானா�க�. இ�த� �சார��ட, இ������ �றெமா�க�� �லமா��தா�

ெச�ய�ப�ட�. த��� பாைஷைய� த�ழ�கேள அல��ய� ெச�தா�கள; ‘த�� க�றா�, அ�

வ������ ேசா� ேபா�மா? இ������ க�ட� �� ெகா���மா?‘ எ�� அச� வ���

ஆபாச� ��ைபகைள� �ள��னா�க�; கா�ைக��� த� ��� ெபா� ��� எ�பைத அ�ேயா�

மற�� ேபானா�க�; ������ ப�லாக, ச��கா� உ��ேயாகேம ேமா�� எ�� வாதாட�

���தா�க�.

த�ன���ைக�� �த�தர தாக�� சயம�யாைத�� த�ழ�க�� இதய�க� ��ேன கா��

அ��க ம�����டன. பரா�ன� எ�ப� ப��த க�யா���ட�. ைக����� ெப�����தா�

க�ட பல�க�.

பாைலவன��� கா�� ����ைனகைள� ேபால, ��� உ�ள��� த�ழ� எ�ற ெப�ைம

உண��� உ��� ெப��ெக��� ஓ��ெகா����த� எ�ப� உ�ைமதா�. ஆனா�, அவ�க�

ெசயல�றசா��களாக வா��தா�க�

கட�ைள �கான�த� தம� இள��ராய��� ந�ப��ைல. இ�த மன�பா�ைமேயா�, அவ� ராம

���ண பரமஹ�ஸைர நா�னா�: கட�� இ���றாரா எ�� பரமஹ�ஸைர� ேக�டா�.

இ���றா� எ�றா� அவ�. ‘த�களா� எ�க���� கட�ைள� கா���க ���மா?“ எ��

ேக�டா� �ேவகான�த�. ‘ஆன�தமா�� கா���ேப�‘ எ�ற பரமஹ�ஸ� ெசா�னைத� ேக��

�ேவனா�த�� பா�ைவ அ�ேயா� மா���ட�. பரமஹ�ஸ� ெவ�� ச��யா� சா�வாக

இ�����தா�, அவ� சவா� �ேவகா�த�� மன�ைத� ��தள��ட மா�����க ��யா�.

த�ழ� எ�� ெப�ைம�ப��� ெகா����த �ல�, ெவ�� சா��களாக வா��ததா�, அவ�களா�

த�ழ�க�� இதய�ைத� ெதா��, ெப�வா�� எ�ற இ�ப �ள�ைக ஏ��ைவ�க ��ய��ைல.

‘ஏேதா ெபா�� ேபாக��ைல ேபா����. த�ழன� ெப�ைமைய� ப��ய� கைத

கைத��றா�க�’ எ�� ஏளன��ர��, அ�த� சா��கைள� ேக� ெச�தா�க� ம�றவ�க�.

த�ழ�க�� இ�தைகய ப�தாபகரமான மன�ைலைமய மா�ற ெவ�� சா��களா� ���மா?

��பா�� பாழா�, அத�க�பா� பட��ெதா� �க�� பரம�� பாதேம க� எ�� ெசா���

ேவதா����, உலகேம �ைல��லாதெத�ற ெசா��� தன�� ம��� அ��ைவ உ�� ேவ���

ஆ��� ப�டார�� த�ழ�கைள� த�� எ��ப ��யா�. த�ழைன� த�� எ���, அவைன

��ேனற� ெச�பவ� �டச�க�ப��ளவராக இ��க ேவ���; ���கத��யாக இ��க ேவ���.

இ�த உக��ேலேய ���யான�த�ைத நா� எ�� ெசா�� வ�கா��யாக அத�� இ��க

ேவ���. க��ர��� ���� ���ர� வா�காத கைலஞனாக இ��க ேவ���. அவ�,

க�ைத ெவ�ள��� �த�� �ைளயாடேவ���. �ழ�ைத��� ேதாழனாக��, ெப�ைம���

ப�தனாக��, அர�க��� அ���� ேபயாக��, �த�தர���� ஊ���க�ணாக��, ���

��லாேத ேபா பைகேய எ��� அ�த வா� பைட�த ஆ� மகனாக��, க�ைத���

த���டமாக��, உ�ள��� கன�� க�ைண�� ஒ��ேக எழ�ெப�றவனாக�� எவ� ஒ�வ�

இ���றாேனா, அவ�தா� ���� த�� நா�ைட� த�� எ���, தைல ����� நட�க� ெச���107



வ�லைம பைட�தவ�.

இ�ேப��ப�ட ����கர� வா��த பார�யா�, த��நா��� ேதா���ரா��டா� எ�ன

ஆ������ எ�� ��தைன ெச�வேத �ரமமான ேவைலயா��. அ���ேபான வாைழ���க�

வள�வைத ��க� பா������க��களா? “ அ��ன ��கமா இ�வள� வா��ேபா�

வள������ற�!“ எ�� �ய�பைட�� ப�யாக அ� வள�������. அ�த இய�ைக எ��

கா��ைய� ேபால, பார�யா� த��நா��� ேதா��னா�. த�ழ�க�� வா��ைக அ���ேபான�.

அ� அ�ேயா� மைறவத�காக அ�லெவ�பைத��, அ� ம�மல����� ஆ��தரமான

�ைத�� ��ய� எ�பைத��, நா� பார�யா�� ேதா�ற������ க��ெகா�ேடா�.

“ ெபா�� �ல��த� யா�ெச� தவ�தா�

��ைம இ��கண� ேபா�ன யா��“

ெபா�� �ல��தைத�� ��ைம இ��கண� ேபானைத�� பார�யா�, தம�

இள��ராய��ேலேய, தா� ச�ப�த�ப�ட வைர��� ெத�வாக� ெத��� ெகா�டா.

அனாயாசமாக� க�பா�� �ற� த��ட���பைத� க�� அவ� அக�பாவ� அைடய��ைல;

அ�த� �றைன� தம� தா�நா��� உ���காக அ��பண� ெச�ய ேவ��� எ�� ���

ெகா�டா�; ��மான�ெகா�டா�, ப��� ப���� அவ��� அ�கைற இ�லாம� ேபானத��

இ�ேவ காரண�.

இள��ரா��ேலேய தம� இல��ய� இ�ன� எ�� ெத���ெகா�டதா�, அத�கான சாதன�

இ�னைவதா� எ�� எ��ேல ெத���ெகா�ள�� அவரா� ���த�. மன�, வா��, காய� எ�ற

��ைற�� அ�த� ���ப��� ேச���� �ைண�� ��டா�.

த�ழ�கைள� த��ெமா� �லமாக�தா� உய��த ���� எ�ற உ�ைமைய ஓ��தா�; த�����

த�ைம அ��பண� ெச��ெகா�டா�. ‘ெம�ல� த�� இ�� சா�� ‘எ�� யாேரா ேபைத அவ��

ேப�ய� அவர� உ�ள��� ���ெகா�� ைத�த�. வ�த அவ�ைற� ெபா�யா�க ேவ���

எ�� மன��� உ��ெகா�டா�; இ�த� ைக�க�ய��ேலதா� அவ� மைற�� வைர��

ஈ�ப����தா�.

உலக இல��யமைன�ைத��, உலக இய�க�க� அைன�ைத�� ���� கவ��தா�; பைசயான

ஒ�� அைவக�� எ�� க��� ப�டா��, அைத� த�ேழா� ேச���

ஒ���ெகா���ப�யாக� ெச�� வ�தா�.

ேத�கமைட�� �ட��� த�ழ�க�� ச�க� ஏ� ேத�க��� இ��க ேவ��� எ�பைத� ப���

�ைட�� �ைட�� ஆரா��� ெச�தா�; அ�சேம ���ய காரண� எ�பைத� ெத���ெகா�டா�;

அ��� ெப��க��லாைம ம�ெறா� காரண� எ�பைத�� க�டா�; எனேவ, அ�ைவ

வள��பத��� அ�ச�ைத� ேபா��வத��� பல �ைறக��� பா�ப�டா�.

க�ைத எ��னா�; க��ைர எ��னா�; த��க� ெச�தா�; த���ெகா��தா�; �ண�கைள�

க�டா� ெவ��� ேப�வா�; பல�ண�க�ட� க�ைணைய��, ேபா���க�ட� க�ைமைய��

கா���பா�; த�ைம ஆர�ப�ப�� வா��யாராக� க���ெகா��, ெபா�ைமைய இழ�காம� 108



ம�க���� ேபா��� வ�தா�.

த�ழ��� வசன நைட ��� ஆனதா��, ெப��பா�ைமயான த�ழ�க���� க��� பழ�க�

இ�லாததா�� அவ�க���� ப��த�க�� உத���லாம�, ப��தவ�க�� ���த�

இ�லாம�, ����ப�யான த�ைழ எ��னா�; அ�ப�ேய ம�றவ�க�� எ�தேவ��� எ��

தம� வா�நா� ��வ�� வ����� வ�தா�.

ேம�நா�� அ����கைள� த���ப���வ�� அ�கைற கா����, எ�வள� த�மா�

���ேமா அ�வள� வைர�� அவ� உைழ�தா�; அ��தம�ற�� அ�யாயமான�மான ச�க�

க���பா�கைள� தம� வா��ைக����� உத�� த��னா�.

பார�யா� �ைத�த ���� �ைதக� எ�லா� ெப��ப��க� ஆ�ன அவ� இைற�த ��

�����க�, ெப�ய ெவ�ளமாக மா���டன. ஓயாம� உைழ�பேத ேமைத�� இல�சண�

எ���, அ����ெகா�ளாம� ெசய� ெச�வேத ப�த��� அைடயாள� எ���

ெசா��வ���. பார�யா� ேமதா�; அவ� அ�ைமயான ேதசப�த�. எனேவ, ச��காத

உைழ����� தைடேய இ�லாத ெசய���� ேக�க�� ேவ��மா?

பார�யா� தம� ����� �ரதாப��� �லமாகேவ பல�ைடய ச�ேதக�கைள� ������வா�.

�ைன���ெகா�� வ�த ச�ேதகெம�லா� அவர� ��யமான �க�ெபா�ைவ� க�ட��,

எ�ேகேயா மைற�� ஒ���ெகா���. ெந� தவ�யவ�க�� அ�ப�க��தா� அவைர� க��

அ��வா�க�. ம�றவ�கேளா, அவ�ைடய ேதேஜாமயமான �க�ைத� ப���ெகா�ேட

இ��காலாேம எ�� எ��வா�க�.

வா, வா எ�� அைழ��� அவ�ைடய �க�ைத� க��, �ழ�ைதக� ��தா�வா�கள. நா��

ேகா� நட�க� பழ��ெகா������ ெப�ம��ட� பார�யா�� ���ைல��,

நா��ேகா� நட�க மா�டா�. எ��� இய�ைக எ�ேலா� நட எ�� ெசா�வ� ேபால இ����

அவர� �க�. ��கலான ச�த��ப�க�� அ� �ற�த வ�கா��யாக இ��த� எ�றா�

�ைகயாகா�.

இ�வாறாக, பார�யா�, ம�க���� ெத��த, ெத�யாத சாதன�க�� �லமாக� தம�

இல��யமா�ய ‘�ரண ம�தைன’� த�ழ�க�� உ�ள�க�� உ�வக�ப��ப�யாக� ெச��

வ�தா�. ெவ��, ப��க��� உ�� ெகா��பைத� ேபால, பார�யா�, த�ழ�க�� உ�ள�ைத

மல��� ��ய� ெச�தா�.

த�ழ�கைள� த�க சமய�க�� ப�டவ��தனமாக ஏ�வா�; உடேன அவ�கைள அைண���

ெகா��வா�; ‘இைத� ெச�ய மா���களா-‘ எ�� ெக��வா�. ெச�யா��டா�, அ�� உ��

எ�� உ��வா�; எ�ன இ��தா��, த�ழ��� �கராக யா� இ��க ���� எ�ற உ�ைமைய,

�ைளயா��� ேபால, அவன� உ�ள��� ‘இ�ெச��‘ ெச���வா�. எ�தைனேயா

����கண�கான த�ழ�கைள, ேந��கமான ச�பாஷைண �ைறயா�, அவ� அ�ேயா�

மா������றா�.

தா� ந� வ��ேலேய மைற����ேவா� எ�ப� அவ���� ெத��ேமா எ�னேவ, ைக�� 109



அக�ப�ட ச�த��ப�கைள� ைகந��� ேபா��ப�யாக ��� ���, ச�த��பேம

வா��க��ைலேய எ�� ெபா�யாக உள�� ம�த�கைள ேபால அவ� ெச�தேத �ைடயா�.

ெச�ய ேவ��யைத இ�ேற ெச�வ��, அ�ேல இ�ேன (இ�ெபா�ேத) ெச�வ��தா�

பார�யா�� �பாவ�. நாைள எ�ப� நம� நா� அ�ல ெவ���, அ� நமன� நா� எ��� அவ�

க�லைர� ேபா� ��� ெச��ெகா�டா� ேபா��.

அதனாேலதா�, ��ப�ெத�� வய�� அவ� மைற�த ேபா��� அவ� ெச�த ேவைல அபாரமாக�

க��� ப��ற�.

பார�யா� எ��யன யா�� த�கமாக இ��க ேவ��� எ�ப��ைல எ���, அவ��� த�க�,

தாமர�, ��, ‘�ைட�ப� க�ைட‘ எ�லா� ேச���தா� இ����றனெவ��� பல� ஏளனமாக�

ேப�வைத நா� பா������ேற�. இ��கலா�. அதனாெல�ன? ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா�

வைக�� உபேயாகமா��ெபா��, ஏ�ற�தா�� க����, ஏளன� ெச�வத�� அ��த���ைல,

அவ�ய�� இ�ைல.

த�க�ைத� ��ைய� ேபா�� �� மைற�தா� தா� த�க� ப� ேபாகாம� இ��க ����.

ேம��, ஜனச�க��� ஏ�ற�தா��களா�, ப�ேவ� �� பைட�த ம�க� இ��ப�களாைகயா�,

��ற��லாத நாக������ ப�க� ஏ�படாத �ைற��, எ�லா�ைடய ��க���� ஏ�ற �ைவ�

ெபா��கைள� ெகா��ப�தா� �யாயமா��.

ேவ��ைல கச��ற� எ�பத�காக, அைத� ப�� ெச�யலாகா� எ�� த���, ஒ�டக��� வா��

ம�ைண� ேபா�வதா? அ�வாறா��, ஒ�டக இன�ைத�� அ����ட�தா� ேவ���. இ�த

மா��� ேபா��ெகா����தா�, பைட��� ம�த� ��ட�தா� ����. ம�த� ��ட����,

உ��� உண� ெச�மானமாகாத ேநாயா�க�தா� ���வா�க�; அ�ல� ஆகாரேம ேவ�டா

எ�� அட� ����� ேப�வ�க� தா� ���வா�க�.

தா� எைத எ��னா�� எைத� ேப�னா�� அத��� ேதைவ இ��பைத உண���தா� பார�யா�

அ�வா� ெச����பா�. ஆ���� வா�, ஆ�டவ� அள��தா� ைவ����பா� எ��

ெசா��வா�க�, அைத� ேபாலேவ, பார�யா� எைத�� �தா���, ���கமாக ேயா��த�தா�

ெச�வா�.

உலக��ேல மகா�க� எ�� ேபா�ற�ப�� ம�த�க� எ�லா� கா�ய�கைள�� தவ� இ�லாம�

ெச�����றா�களா? இமய�ைத� ேபா�ற �ைழகைள� ெச�ேத� எ�� கா��

ெசா�ல��ைலயா? அத�காக அவ�ைடய ‘மகா�மா‘ ப�ட�ைத, அவ�ட���� ப��த�

ெச����டா�களா? ேநாயா�க� பலைர� �ண�ப��த ��யாம� ேபானத�காக,

ைவ��ய���� ெகாைல���ற� சா��வதா? �ல சமய�க��, உ�� வா�த� அவ�யமா��;

ேவ� �ல சய�க��, உ�� வா�த� அவமானமா��.

எனேவ, ம�ட� எ��� உய�� எ��� பா�பா� ெச��, பார�யா�� க�ைதகைள��

க��ைரகைள�� ���ரவைத ெச�வ�� பய� எ��� எ�ைல; ெபா����ைல. �ல பா��க�

�ழ�ைதக��� ஆ��; �ல ேசா�ேப�க���� �����. ம��� �ல �ர�க��� ந�ல
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���தாக அைமயலா� ேவ� �ல, ெப�ம�க���� ப�சா��தமாக இ��கலா�. �லவ�ைற�

ச��த இர�க�க� பா��பா�� பரவசமைடயலா�. பைட�� ஒேர�க� ெகா�டதா���தால,

���� ஒ�றாக இ��கலா�. அ�ப� இ�லாத காரண��னாேல, பார�யா�� பலவைக�

பட�க�� அ�வ�ேபா� ேதைவயாக இ��பபைத� க��டாக� பா��கலா�.

பார�யா� �ற�த கால��� த��ெமா��� ஜனச�க�� அ�வளவாக ந�ல �ைலைம��

இ�ைல. ஏ����ட�த த�ழ�க�, ���� �ட�த த��ெமா�- இ�தா� பார�யா� க�ட�. இ�த

�ைல����த த�ழ�கைள மா��, ஊ�க�� உ�வ��� ஏ�ப�� ப�யாக� ெச�வ� �க��

அசா��யமான ேவைலயா��. ஆனா�, இ�த ேவைலைய� பார�யா� ெவ��கரமாக� ெச��

���தா�.

தம� கைல��றனா�� க�ைத ெவ�ள�தா�� பார�யா� இ�த� கா�ய�ைத எ��ேல

சா�����டா�; உண���� ெப��� எ�ற ெவ�ள��� த�ழ�கைள �த���ப�யாக� ெச�தா�;

�ேவக� எ�ற அ�ய சாதன�ைத�ெகா�� வா��ைக� ச�பவ�கைள அள�� எைட ேபாட

ேவ��� எ�பத�� வ� கா���தா�.

த�ழ� தைல����� நட���ப�யாக, அவைன ஆ�மகனாக ஆ��ய ெப�ைம,

ெப��பா�ைம�� பார�யாைர� ேச��ததா��.

பார�யா��� ேம�நா�� இல��ய��� ��ண��வ� உ��. ந� நா�� ம�க�� இய�ைப��

ந�� அ�வா�. எனேவ, அவ� எ��யனெவ�லா� ஒ��மா�க�ைய� ெபால அப��தமான ��

பைட�தைவயாக ஆ���டன.

பார�யா�� க�ைத��, உலக இல��ய��� எ�த இட� �ைட�கலா� எ�� ��க� ேக�கலா�.

ம�த�ைடய �லாதாரமான உண���கைள� கண�ெக���, அைவகைள� ப�ம��க� ெச�ய

ேவ��� எ�ப� பார�யா�� இல��யமா��. எனேவ, அவ�ைடய க�ைத��� ‘ேத�ய�‘

எ�ற எ�ைலைய� ேகா�, அைத� க���ப��த ��யா�.

�ற�பாக� த�ழ� பார�யா�� க��� ப�டா��, ம�த� எ�ற வைக�ேலதா�, பார�யா�

அவைன� பா��தா�. த�ழ� எ�பத��� ப�லாக, எ�த நா���ைடய ெபயைர� ெகா��தா��,

பார�யா�� க�ைத, அ�த நா����� ெபா��த��ளதாக இ����. எனேவ, அவ� ச�வேதச�

க�; அதாவ� உலக மகாக�. இ�த �தான� அவ�ைடய க�ைத��� �ைட��� எ�ப��

ச�ேதகேம இ�ைல

இ�ெபா�� ம�த வ��க� மா��ெகா�� ேபாவைத� பா��தா�, பார� சகா�த� எ�பத��

ஐ��� வ�ஷ����� கைறயாம� ஆ�� கால�ைத ��ண��கலா�.

எ�த நா�டா�� தன� எ�� ெகா��� பாரா�ட���ய பார�யா�� க�ைதைய�ப�� அ�கமாக

எ�ன ெசா�வத�� இ���ற�?

வா�ய ெச�த�� ! வா�க ந�ற�ழ� !!

வா�ய பாரத ம���� நா� !!!
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வ�ேத மாதர�.

1

வ. ராமசா�

http://ta.wikipedia.org/s/nfi

க�ட�ற கைல�கள��யமான ������யா�� இ���.

வ. ராமசா�

�ற�� 1889

இற�� ெச�ெட�ப� 17, 1951

அ�ய�ப�வ� எ��தாள�

வ. ராமசா� அ�ய�கா� (வ. ரா) (1889 – ெச�ெட�ப� 17, 1951, த��நா�) த�� வசனநைட��

ம�மல��� ஏ�ப���ய ஒ� ��ேனா� ஆவா�. த�ைச மா�ட� ��ைவயா����� ப�க���

உ�ள ��க�ைர� ேச��த இவ�� ெப�ேறா� வரதராஜ அ�ய�கா�, ெபா�ன�மா� த�ப��ன�

ஆவ�.1910ஆ� ஆ�� அலகாபா��� நைடெப�ற கா��ர� ஆ�� மாநா��� கல��

ெகா�ட� �த� ��தைல இய�க��� வ.ரா. ��ரமாக ஈ�பட� ெதாட��னா�. கா��ய�க� ��

அளவ�ற ப��� ெகா�டவராக� �க��தா�. இ��ய�க�� ��ேன�ற���� ����க�ைடயாக

இ��ப� �ட�பழ�க வழ�க�கேள எ�� ��ைமயாக ந��னா�. அதனா� அதைன எ�����

ேபாரா�வ�� வ.ரா. �ைன�� ��றா�. வ.ரா. ைவ�க ைவ�ணவ� ���ப��� �ற�தவ�. த�

�ல ஆசார�கைள� ைக��டா�. ��� ேபா�வ��ைல; ��� ைய ���� ெகா�டா�.

ெப�ேறா�, உ�றா�, சேகாதர� ஆ�ய உற�கைள� �ற�தா�. இல�ைக�� ஒ� ப���ைக��

ப�யா��� ேபா�, �வேன�வ� அ�ைமயாைர மண�� ெகா�டா�. வ. ராமசா� ஒ�

��ேபா��� ��தைனயாளராக�� த��நா��� �த��ர� ேபாரா�ட �ரராக�� �ள��னா�.

அ�ஞ� அ�ணா தம� �ரா�டநா� ப���ைக�� வ.ராைவ� ப�� எ��ைக�� ” அ��ரகார��

அ�சய ம�த� ” எ�� வ���தா� .

ெபா�ளட�க�

1 க��

2 பைட��� �ற�
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2.1 பார��� உைரநைட வா��

3 ��பைட��க�

4 ெவ� இைண��க�

க��

த�ைச மாவ�ட�, உ�தமதான�ர� �ராம� ��ைண�ப����ட��� வ.ரா.�� ஆர�ப� க��

ெதாட��ய�. �ற� த�ைச, ���� எ�� பல இட�க�� அவ� ப��� ெதாட��த�. அவ�ைடய

த�ைத வரதராஜ அ�ய�கா� ந��தர� ���ப��ன� பரம ைவ�க�, �ைழ���காக ��� பழன�

எ�ற ஊ�� ��ேய�னா�. த� மகைன� க���� �ற�க� ெச�ய ெப��ய�� எ����

ெகா�டா�. அவ�ைடய ெந���ய ந�ப� ெகா�யால� �.ர�கசா� அ�ய�கா�, வ.

ராமசா��� க���� பல �ைற உத�னா�. 1911 �த� 1914 வைர அர��த� ஆ�ரம���

த��னா�. அர��த�� அ�ைப��, ஆ�ைய�� ெப�றா�.

பைட��� �ற�

��டாைம ஒ���, ெப�க� ��ேன�ற�, �தைவ� ��மண�, ெப�க�� ேபா�ற

க���கைள� ��ன�க�� எ��னா�. 1914 ஆ� ஆ������ ப���ைக� ப���

ஈ�ப�டா�. த�ைச����� ெவ�வ�த �த��ர� ப���ைக ஆ��யரானா�. �ற�

வ��த���ர�, �ரப�ச���ர�, த��நா�, �யரா�யா, �ரேகச�, பாரதேத� எ�� பல

ப���ைகக�� ப�யா��னா�..இவ� ஆ��யராக இ��த ம��ெகா� த�� ���த� வரலா���

ஒ� ம�மல��� ஏ�ப���ய இதழாக �ள��ய�. வ.ரா.�� வா��ைக�� ெப�ய ���ப�

எ�ப� ம��ெகா� ப���ைக�� ேச���, இள� எ��தாள�கைள ஊ����தா�. அ�த வைக��

க��, ��ைம���த� ேபா�றவ�கைள� �றலா�. க���� �த� ��னமான �மலாைவ,

�த��ர� ப���ைக�� ெவ���டா�.

கா�த�� ேமேயா எ�ற அய�நா��� ெப� இ��ய மாத� எ�ற ெபய�� எ��ய ���

இ��ய�கைள �க�� இ�வாக� ��த�����தா�. இதைன ம���� �த��� வ.ரா. எ��ய

“மாயா ேமேயா அ�ல� மாேயா��� ச��க�” எ�ற �� ெப�� பரபர�ைப ஏ�ப���யேதா�,

ஆ��ேலய�க�� க�டன����� உ�ளான�. ��த�, ��ன�சா��, �ஜயா, ேகாைத���

ேபா�ற ��ன�கைள எ��னா�. அவ� எ��ய ��கைதக�� ச�க����� சா�ைடய�

ெகா���� ேபாரா�� த�ைம இ��த�.

1930ஆ� ஆ�� ேவதார�ய� உ�� ச��யா��ரக��� கல�� ெகா�� 6 மாத �ைற�

த�டைன ெப�ற வ.ரா. அ���� �ைற�� அைட�க�ப�டா�. �ைற�� இ��� ெகா�ேட,

ஆ��ேலய�க��� எ�ராக� க��ைரக� எ��னா�. அைவ ��னா�� “ெஜ�� டய�” எ�ற

ெபய�� �லாக ெவ� வ�த�.�ைற�� இ��த கால��� இவ��� இ��த ஆ���மா ேநா� 113



�க�� அ�கமான�. உட� ந��த �ைல�� �ைற����� ெவ�வ�தா�. மகாக� பார���

ெந���ய ந�பராக��, பா���ேச��� ��ர வாத இய�க�க�� ஈ�ப����த வ.ேவ.�.ஐய�,

அர��த� ேபா�ற ��தைல� ேபாரா�ட �ர�க�� ெந���ய சகாவாக�� வ.ரா. �க��தா�.

இவ� எ��யைவ நா�� நாவ�க�; ஐ�� வா��ைக வரலா� ��க�; ஆ� ��தைன ��க�;

இர�� ெமா�ெபய��� ��க� என ெமா�த� ப�ேன� ��பைட��க� ஆ��.

பார��� உைரநைட வா��

��ைவ�� அர��த�ட�� பார��ட�� வ.ரா வ��த ெபா�� வ�கா� ெமா�ைய� க���

ெகா��, ப��� ச��ரச�ட�� எ��ய ேஜா�ம��ர�கைள த��� ெமா�ெபய��க�

ெதாட��னா� . �ன�� �ல ப�க�க� எ�ற �ைற�� ெமா� ெபய��� , அைத ேநா���

எ��� ெகா��வ�தா�. ஒ��ைற வ.ரா தன� ெமா�ெபய��ைப ���ேப��� எ���

ெகா����தெபா�� வ�த பார�, ” எ�ன ஓ� ! ரக�ய� ஒ����� ? எ�� இ�ப� ! ” எ��

எ��ய ேநா�ைட� ப��க ஆர���தா� , ேம�� அர��தைர அைழ��, ” பா�� இ�த

�������தக��� எ�ன இ���ற� ெத��மா ? ப��� பா��� ” ேஜா�ம��ர�க�� ெமா�

ெபய���. ந� ராமசா� ஐய�கா� எ������றா�. அ��தமான த��� ெமா�

ெபய������றா�. வசன��� இ� என�� ேவைல��ைல ,க�ைதகைள ம��� நா� கவ����

ெகா��ேற�’ எ�றா�.

��பைட��க�

�வ��க��� ச�பாஷைண (��)1.

க�ற� ��றமா (��)2.

மைழ�� �ய�� (��)3.

வச�த கால� (��)4.

வா��ைக �ேநாத�க� (��)5.

��ன சா�� (��)6.

��த� (��)7.

கைல�� கைல வள����� (��)8.

வ.ரா. வாசக� (��)9.

�ஜய� (��)10.

ஞானவ�� (��)11.
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மகாக� பார�யா� (��)12.

வா��ைக� ���ர� (��)13.

ெவ� இைண��க�

ம��ெகா� ���த�

2

Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�

த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���

ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�

வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,

EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�

ெகா�� நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத

ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���

PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”

வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
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ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய

�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,

உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற

ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��

ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல

ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த

����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள

இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�

வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��

��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�

பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�

பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������

ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�

நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய

ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�  �ைறய வாசக�கைள�

ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச

����தக�களாக வழ��வத��  நம��

அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான

ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��

க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�

ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக 116



உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள

“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��

ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�

ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��

இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள

எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய

����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”

உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�

1.

த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��

ப�ேசா��த�

2.

ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���

ப�ேவ�ற� ெச�த�

3.

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�

அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. 117



இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற

இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���

வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.

ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக

ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ

�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��

ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��

ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள

ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�]. 118



த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����

க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ� த��

����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���

ஈ�ப���ேளா�.

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook readers

like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.

அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���

��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள

ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�

உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத��� அவ�ைற

����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���

உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��

ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.

</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���

அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���

பய�ப��த� ெசா���க�.
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கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������

��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.

ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�

ெதாடர ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ

வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���

����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள

ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட

ேவ���.

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email : freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com

Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org

Arun arun@fsftn.org
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இர�

Supported by

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org

Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/

3

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.

1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/

த��� காெணா�  – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I

2.  பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� -

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses

உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.

http://creativecommons.org/choose/

3.

ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற

��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.

��� ெபய�1.

�� அ��க உைர2.

�� ஆ��ய� அ��க உைர3.

உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�4.

�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��.  அ�ல� வைல�ப�� /5.
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இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.

�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

——————————————————————————————————–

��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.

���� எ�ப� உ�வா���ேறா�?  -

த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs

இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook

எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
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